Pirkkalan jalkapalloklubi ry.

SUOSTUMUSKAAVAKE
Henkilötietolaki 523/1999

Henkilötietojen kerääminen ja julkaisu
Jokaisen seuramme pelaajan tiedot tallennetaan seuramme tiedonhallinta- ja
viestinvälineelle JOPOXiin. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on tehostaa
seuran junioritoiminnan viestintää ja tiedonhallintaa niin, että se tukee
laadukasta toimintaa.
Siltä osin kun tietoja näytetään julkisesti internetissä, tarvitaan siihen
henkilötietolain mukaan henkilön suostumus tietojen näyttämiseen.

Julkaiseminen
Tiedot, joita pelaajasta mahdollisesti näytetään julkisesti joukkueen kotisivuilla
ovat:
Pelaajan nimi
o joukkueen pelaajaluettelossa
o pelaajaesittelyssä
o ottelutiedotteessa ja/tai -selosteessa
• Pelaajan kuva
o pelaajaesittelyssä
o otteluraportissa tai muussa uutisessa
Tällä suostumuksella pelaaja antaa suostumuksen siihen, että edellä mainitut
tiedot voidaan julkaista internetissä joukkueen omilla kotisivuilla.
Tarkemmat henkilötiedot (osoitetiedot, harjoitusosallistumiset,
ottelumerkinnät,testien tulokset jne.) ovat käytettävissä vain pelaajan omalla
seuralla.
•

Suostumus
Henkilötietojen näyttämistä varten tarvitaan henkilön yksilöity, vapaaehtoinen ja
tietoinen suostumus.
JoPoX-järjestelmään on rakennettu oma menettelyohjelma suostumuksen
kirjaamiseksi. Pelaajan tiedoissa on näin erikseen kohta, joka täytetään kun
henkilö ei ole antanut suostumustaan. Mikäli pelaaja ei ole antanut
suostumusta, tietää järjestelmä sen automaattisesti eikä näytä tietoja niissä
tapauksissa, joissa tietojen julkaisemiseksi suostumusta tarvitaan.
- Lisätietoja joukkueenjohtajalta -

SUOSTUMUS
Seura: Pirkkalan jalkapalloklubi
Pelaajan nimi:
Vanhempana/holhoojana suostun siihen, että pelaajan tietoja käytetään yllä olevan esityksen mukaisesti oman seuran tarkoituksiin.
Paikka ja aika:
Vanhemman/holhoojan allekirjoitus:
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Pirkkalan jalkapalloklubi ry.

KUVAUSLUPA
Tämä kysely koskee pelaajan valokuvan tai videon käyttöä seuran/joukkueen
www-sivustolla sekä Youtube-kanavalla tai muussa seuran/joukkueen julkaisussa (esimerkiksi
vuosikertomukset, lehtijutut)
Lupa/kielto on voimassa, kunnes pelaaja lopettaa seurassa tai huoltaja sen erikseen peruu. Jos
verkossa olevasta kuvamateriaalista on kysyttävää tai se halutaan poistaa, on otettava yhteys ensisijaisesti
sivun ylläpitäjään. Ylläpitäjän yhteystiedot saat verkosta tai seuran sihteeriltä.
Pelaaja voi esiintyä joukkueen/seuran toimintaan liittyvissä kuvissa ja videoissa, joita voidaan käyttää
edellä esitellyissä yhteyksissä ja mainituissa julkaisuympäristöissä. Vastaa KYLLÄ tai EI.
Kyllä
Ei

Julkaistaessa alle 18-vuotiaan kuvia netissä täytyy lupa pyytää hänen huoltajaltaan, siksi haluamme
alle myös huoltajan allekirjoituksen koskien yllä olevia kysymyksiä.
Paikka ja aika _______________________________________ ____.____.20__
___________________________________ ___________________________________________
huoltajan allekirjoitus ja nimen selvennys
pelaajan allekirjoitus ja nimenselvennys
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