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Lahti Elite Cheer Team ry:n tietosuojaseloste Harrastamisen Orimattilan mallia varten 

Laatimispäivä: 5.12.2022 

 

1. Rekisterinpitäjä 

Lahti Elite Cheer Team ry 

Y-tunnus: 3072537–9 

Osoite: Päivärinteenkatu 3 D 31, 15800 Lahti 

 

2. Rekisteriasioiden yhteyshenkilö ja yhteystiedot 

Toiminnanjohtaja Nea Mäkinen 

Sähköpostiosoite: neamakinen.lec@gmail.com 

Puhelinnumero: +358 40 512 7829 

 

3. Rekisterin nimi 

Lahti Elite Cheer Teamin Harrastamisen Orimattilan mallin cheerleadingiltapäivätunnit 

Pennalan koululla 

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste 

Tietojen käsittely perustuu siihen, että palveluntarjoajalla (Lahti Elite Cheer Team ry) täytyy 

olla tieto siitä, ketä Pennalan koulun iltapäivätunneille on tulossa ja toteutuvatko 

iltapäivätunnit vaadittavan vähimmäisosallistujamäärän osalta. 

Henkilötietojen käsittely perustuu sovittuun yhteistyöhön ja henkilötietojen käyttötarkoitus 

on Lahti Elite Cheer Team ry:n ja yhteistyökumppaneiden (Harrastamisen Orimattilan malli ja 

Pennalan koulu) välisen yhteistyösuhteen hoitaminen. 

 

5. Rekisterin tietosisältö 

Rekisteri sisältää seuraavia henkilötietoja iltapäivätunneille osallistujista: 

• Osallistujan etu- ja sukunimi 

• Osallistujan luokka ja koulu 

• Osallistujan oma puhelinnumero 

• Huoltajan etu- ja sukunimi 

• Huoltajan puhelinnumero 

• Huoltajan sähköpostiosoite 
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• Tiedon siitä, saako osallistujaa kuvata ja kuvia käyttää Lahti Elite Cheer 

Teamin sosiaalisessa mediassa 

• Muuta huomioitavaa, jonka osallistuja voi ilmoittaa oma-aloitteisesti 

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet 

Henkilötiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään iltapäivätunnille ilmoittauduttaessa Google 

Formsin ilmoittautumislomakkeen täyttämällä. 

 

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle 

Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta eteenpäin, eikä niitä siirretä EU:n tai ETA-

alueen ulkopuolelle. 

 

8. Suojauksen periaatteet ja tietojen säilytysaika 

Tiedot kerätään vain Pennalan koulun iltapäivätuntitoimintaa varten, eikä niitä käytetä 

muuhun tarkoitukseen. Henkilötietoihin on pääsy vain määritellyillä henkilöillä (Lahti Elite 

Cheer Team ry:n valmentaja, joka pitää iltapäivätunnit sekä tarvittaessa Harrastamisen 

Orimattilan mallin yhteyshenkilöt ja Pennalan koulu) heidän tehtäviensä edellyttämässä 

laajuudessa. Tietoja säilytetään ainoastaan kevätlukukauden 2023 ja toiminnan jatkumisen 

ajan. Toiminnan päätyttyä osallistujilta kerätyt tiedot hävitetään. 

 

9. Rekisteröidyn oikeudet 

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista: Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa 

itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot sekä oikeus vaatia virheellisen tiedon 

oikaisua ja tietojen poistamista. Asiaa koskevat pyynnöt tulee toimittaa kirjallisesti kohdassa 

2 mainitulle yhteyshenkilölle. 

Muut oikeudet: Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti (25.5.2018 lukien) oikeus 

vastustaa tai pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen 

käsittelystä valvontaviranomaiselle. 


