
                                                           
 
SELOSTE KÄSITTELYTOIMISTA  

1. Rekisterinpitäjä  
Nimi: Suomen Olympiakomitea ry  
Osoite: Valimotie 10, postiosoite: 00380 Helsinki 

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa 
Nimi: Carita Riutta, carita.riutta@olympiakomitea.fi, lastenliikeiltapaiva@olympiakomitea.fi  
Osoite: Valimotie 10, postiosoite: 00380 Helsinki 

3. Rekisterin nimi 
Lasten Liike -kerhotoiminnan rekisteri osana Suomisport-palvelua.  

4. Rekisterin kuvaus  
Lasten Liike -kerhotoiminta käyttää Suomisport -palvelua kerhotoiminnan organisointiin. Suomisport on 
Suomen Olympiakomitean ja suomalaisen urheiluyhteisön yhteinen urheilu- ja liikuntapalvelu. Suomisport-
palvelun kautta voidaan hankkia erilaisia urheilupalveluja kuten kilpailulisenssejä, vakuutuksia ja 
seurajäsenyyksiä sekä ilmoittautua eri tapahtumiin.  
 
Lasten Liike –kerhopalvelua käytetään lasten liikuntakerhotoiminnan tai muun harrastetoiminnan 
ylläpitoon ja hallintaan sekä ilmoittautumiseen. Lasten Liike -palvelua käyttävät ja ylläpitävät seurat tai 
muut yhdistykset. Rekisteriä ylläpitää Suomen Olympiakomitea ry. Olympiakomitea käyttää rekisteriä/ 
palvelua tilastointiin ja liikunnan seurantaan. Liikunnan ja urheilun aluejärjestöt käyttävät rekisteriä 
/palvelua tilastointiin ja liikunnan seurantaan. 
 

5. Henkilötunnuksen antamisen perusteet ja 
henkilötunnuksen käyttö   
Palvelun käyttö vaatii rekisteröitymisen omalla henkilötunnuksella. Henkilötunnuksen avulla palvelu 
identifioi henkilöt. Identifiointi on rekisteröityjän oma etu, sillä näin palvelu tunnistaa henkilön ja 
varmistaa, ettei oma henkilöllisyys mene sekaisin toisen rekisteröityjän kanssa.   
 
Lasten Liike -palvelun käsittelijät eivät näe, eivätkä käytä rekisteröityjän henkilötunnusta.  Henkilötunnus 
näkyy vain rekisteröityjälle itselleen sekä Suomisport järjestelmän pääkäyttäjälle, ei kerhotoiminnan 
käsittelijöille.     

6. Henkilötietojen käsittely ja käyttö 
Asioitaessa Suomisportin Lasten Liike -kerhopalvelussa, henkilötietoja käsitellään alla kuvatulla tavalla.  
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KERÄTTÄVÄT TIEDOT 

• Kun lapsi ilmoitetaan kerhotoimintaan, seuraavat tiedot välittyvät kerhotoiminnan järjestäjätaholle 
(urheiluseuran ohjaaja, Lasten Liikkeen pääkäyttäjä, Olympiakomitean Lasten Liikkeen työntekijät 
sekä liikunnan aluejärjestön paikalliset vastuuhenkilöt): vanhemman nimi, lapsen nimi, lapsen 
Suomisport ID-tunnus, vanhemman sähköposti, vanhemman puhelinnumero ja 
ilmoittautumispäivämäärä.  

 
TIETOJEN KÄYTTÖ 

• Palvelussa annettuja henkilötietoja käytetään läsnä olevien nimenhuutoon kerhokerroilla, 
vanhempien yhteydenottoon esimerkiksi tapaturmatapauksessa sekä viestimiseen Lasten Liike -
kerhotoiminnan kannalta oleellisessa asiasta kuten kerhokerran äkillisestä muuttumisesta tai lasta 
aktivoivasta muusta liikuntatoiminnasta tai liikunnallista elintapaa edistävistä tavaroista ja 
palveluista viestittäessä.  Lähettäjänä viestissä voi olla Olympiakomitea tai kerhon järjestäjä tai 
toiminnasta vastaava ohjaaja/Lasten Liikkeen toimija.  

 
PALAUTTEEN KERÄÄMINEN 

• Kerhotoiminnan järjestäjätaho (ohjaaja) kerää palautteen kerhoista käyttäen Suomisportia 
antamalla lyhyen sanallisen ja numeraalisen kuvauksen kerhokerroista. Palaute ei yksilöi lapsia. 
Tietoa palautteesta käytettään kerhotoiminnan kehittämiseen ja sen pääsevät näkemään 
Olympiakomitean, liikunnan aluejärjestön sekä toiminnasta vastaavien tahojen henkilöt kuten 
ohjaajat. Vanhemmilta palaute pyydetään erillisellä kyselylomakkeella.  

 
TIETOJEN LUOVUTTAMINEN KOLMANSILLE OSAPUOLILLE 

• Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.  

TUTKUMUSTARJOITUS 

• Rekisteröintitietoja käytetään tutkimustarkoituksiin. Tutkimustarkoituksiin käytettävä tieto on 
aina anonymisoitua tietoa rekisteröityneestä.   

7. Henkilötietojen tarkistaminen ja muokkaaminen 
Palveluun rekisteröitynyt käyttäjä näkee itse omat tietonsa ja voi hallinnoida ja ylläpitää niitä. Vanhempi 
pääsee poistamaan lapsen kerhosta tai muokkaamaan yhteystietoja oman Suomisport -profiilin kautta 
milloin vain. Lasten tietoja pääsee päivittämään samaa kautta.  Tietojen käsittelijät kuten esim. ohjaajat 
eivät pääse muokkaamaan tietoja. Ainostaan Olympiakomitean Suomisport -pääkäyttäjä voi muokata 
tietoja virhetilanteiden korjaamista varten.  

8. Omien tietojen poistaminen  
 
Lasten Liike -kerhotoiminnan järjestäjällä on oikeus henkilön tietoihin kerhon/toiminnan järjestämisen 
ajan.   
 
Tiedot jäävät Suomisport -järjestelmään, jota rekisteröityjä itse hallinnoi. Suomisport palvelun kautta 
henkilö voi jatkossa hankkia Suomisportin tarjoamia usean urheilulajin palveluja.  Jos henkilö ei tarvitse 
Suomisportin laajoja urheilupalveluja voi tietojen poistoa pyytää osoitteella: asiakaspalvelu@suomisport.fi.  
Viiden vuoden sisällä järjestelmä poistaa automaattisesti passiivisten käyttäjien tiedot. 
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