
 

TIETOSUOJASELOSTE  
Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §  
 
 
1 Rekisterinpitäjä 
Suomen Ratsastajainliitto ry 
Valimotie 10 
00380 Helsinki 
p. 09-2294 510, sähköposti ratsastus@ratsastus.fi 
 
2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa 
Tuula Tella 
p. 050 522 8622, sähköposti tuula.tella@ratsastus.fi  
 
3 Rekisterin nimi 
Kavioura 
 
4 Mitkä ovat henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja tarkoitus? 
Henkilötietojen käsittelyn peruste: Oppimisalusta on maksullinen palvelu ja osallistuminen muodostaa 
sopimuksen osallistujan ja koulutuksen järjestäjän välillä.  
 
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus: Oppimisen ja osaamisen verkkoympäristön palvelun tarjoaminen 
käyttäjille. Rekisteriä käytetään SRL:n järjestämiin verkkokoulutuksiin. Rekisteriin kerättäviä tietoja 
käytetään verkkokoulutuksen toteutukseen ja seurantaan. Palvelun tarjoamiseen sisältyy käyttäjien ja 
käyttöoikeuksien hallintaa, opiskelun ohjaamista ja arviointia. 
 
Henkilötietojen käsittely: Osallistujatiedot kerätään tapahtumailmoittautumisen kautta ja osallistujat 
siirretään Kaviouraan ko. koulutukseen. Kurssin osallistujatiedot tallennetaan Senseen. 
 
5 Mitä tietoja käsittelemme? Rekisterin tietosisältö 
Käsittelemme: 
- nimi 
- sähköpostiosoite 
- puhelin 
- seura 
- jäsennumero 
- käyttäjälle järjestelmään määritellyt käyttöoikeudet verkko-opiskeluihin. 
 
6 Säännönmukaiset tietolähteet 
Tietoja kerätään Sense-jäsenrekisterin kautta tai henkilöltä itseltään. 
 
7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset 
Suomen Ratsastajainliitto ry voi luovuttaa tietoja voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja 
velvoittamissa rajoissa: 
- Ratsastajainliitto voi itse tiedottaa lajiin liittyvistä tärkeistä asioista rekisterissä oleville henkilöille 
- Käytämme henkilötietojen käsittelyssä myös alihankkijoita, joiden kanssa olemme solmineet tietosuoja-
asetuksen edellyttämät sopimukset henkilötietojen käsittelystä.  
 
Emme luovuta tietoja EU/ETA-maiden ulkopuolelle. 
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8 Rekisterin suojauksen periaatteet 
Suojaamme jäsenrekisterin tiedot normaaleilla tietojenkäsittelyyn liittyvillä toimilla. Manuaalinen aineisto 
säilytetään lukituissa kaapeissa ja aineisto hävitetään käsittelyn jälkeen silppuamalla tai polttamalla. 
Järjestelmät on suojattu suojausohjelmistolla. Järjestelmän käyttö edellyttää käyttäjältä käyttäjätunnuksen 
ja salasanan. Suomen Ratsastajainliitto ry määrittää käsittelijän käyttöoikeustason ja myöntää käyttäjälle 
käyttäjätunnuksen.  
 
Kurssitietoja ei hävitetä, vaan niiden säilytys on perusteltua historiadokumentaation vuoksi. 
 
Arvioimme tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sovellettava lainsäädäntö huomioon ottaen. 
Tämän lisäksi huolehdimme sellaisista kohtuullisista toimenpiteistä, joilla varmistetaan, ettei 
rekisteröidyistä säilytetä rekisterissä käsittelyn tarkoituksiin nähden yhteensopimattomia, vanhentuneita 
tai virheellisiä henkilötietoja. Oikaisemme tai hävitämme tällaiset tiedot viipymättä. 
 
9 Rekisteröidyn oikeudet 
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa henkilötietolain 26 §:n mukaisesti itseään koskevat henkilörekisteriin 
tallennetut tiedot sekä oikeus vaatia henkilötietolain 29 §:n mukaisesti virheellisen tiedon oikaisua sekä 
tiedon poistamista. Asiaa koskevat pyynnöt tulee toimittaa henkilökohtaisesti tai kirjallisesti kohdassa 2 
mainitulle yhteyshenkilölle. 
 
Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti (25.5.2018 lukien) oikeus vastustaa tai pyytää tietojensa 
käsittelyn rajoittamista henkilötietolain 30§:n mukaisesti sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä 
valvontaviranomaiselle. 
 


