
 

Suomen Olympiakomitea 
Valimotie 10, 00380, Helsinki 
Puh. (09) 348 121 
olympiakomitea.fi 

 
Olympiakomitean Lasten Liike -kerhotoiminnan lahjoittajien tietojen käsittely 

Lasten Liike -toiminnasta vastaa  
Suomen Olympiakomitea ry 
Valimotie 10, 00380, Helsinki 
y-tunnus 0202238-5 
09 348121 
lastenliikeiltapaiva@olympiakomitea.fi 

Yhteyshenkilö Lasten Liike -lahjoitusta koskevissa asioissa 
Mikko Selin, mikko.selin@olympiakomitea.fi, 050 596 7086 

Käsittelyn tarkoitukset 

- Tietojen kerääminen: lahjoittajatietojen kerääminen Lasten Liike -toiminnan lahjoittajista.   
 

- Tallentaminen, säilyttäminen ja tuhoaminen: Lasten Liike -toimintaan voivat lahjoittaa 
varoja yksityishenkilöt, yritykset ja muut tahot. Lahjoittajien tiedot kertyvät sähköiseen 
järjestelmään lahjoittajan tehdessä lahjoituksen Lasten Liike -kerhotoiminnalle 
www.lastenliikeiltapaiva.fi -sivuston kautta.  

Lahjoittajan tietoja (henkilötietoja ja tai yritystietoja) säilytetään lahjoituksen jälkeen kaksi 
vuotta, jonka jälkeen Olympiakomitea on velvollinen hävittämään lahjoittajan tiedot. 

- Tietojen muokkaaminen, muuttaminen: Lahjoittaja voi pyytää poistamaan lahjoittajan 
tiedot milloin vaan. 
 

- Viestintäkäyttö: Olympiakomitea voi lähettää viestejä lahjoittajalle ainoastaan, jos hän on 
hyväksynyt kohdan ”Kyllä kiitos, haluan lisätietoja uutiskirjeen muodossa”. 

Lahjoittajan nimi voi näkyä julkisella lahjoittaja/mahdollistalistalla, jos hän valitsee 
lahjoitusta tehdessä kohdan: ”Kyllä, nimeni saa näkyä Lasten Liike -sivuston Mahdollistajat-
osiossa” 

- Luovuttaminen: Olympiakomitea luovuttaa tiedot ainostaan lahjoitussumman maksun 
välittäjälle. Maksujen välittäjänä toimii Maksuturva Group Oy ja näin ollen henkilötietoja 
luovutetaan Maksuturvalle.  

Henkilötiedot, jotka välittyvät Maksuturvalle, löytyvät erillisestä Maksuturvan yleisten 
sopimusehtojen liitteestä kohdasta: ”Henkilötietojen käsittely”. Maksuturvan yleiset 
sopimusehdot löytyvät vastaavasti täältä: https://www.maksuturva.fi/yleiset-sopimusehdot-
ja-selosteet  

Olympiakomitea ei luovuta tietoja muille tahoille. 

Kuvaus rekisteröityjen ryhmistä 
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- Lahjoittavat ovat yksityishenkilöitä, yrityksiä tai muita tahoja, jotka haluavat tehdä 
lahjoituksen Lasten Liike -kerhotoimintaan www.lastenliikeiltapaiva.fi -sivuston kautta. 

- Tiedot kertyvät ainoastaan lahjoittajan toimesta. 

Kuvaus henkilötietoryhmistä 

Lasten Liike -lahjoittajista kerätään seuraavat tiedot lahjoituksen yhteydessä:  

- Nimi 
- Yrityksen nimi ja y-tunnus 
- Osoitetiedot 
- Sähköpostiosoite 
- Puhelinnumero 
- Lahjoitustiedot (lahjoitettava summa, haluttu lahjoituksen kohdealue) 
- Lupatiedot (lahjoittajan lisääminen uutiskirjeen saajaksi ja lahjoittajan näkyminen 

"Mahdollistajat" -listauksessa). 

Vastaanottajaryhmät 

- Lahjoittajan tiedot luovutetaan ainoastaan Maksuturva Group Oy:lle lahjoituksen maksun 
loppuun viemistä varten. 

- Tietoja ei luovuteta muille vastaanottajille. 

Kolmannet maat ja kansainväliset järjestöt, joihin tietoja siirretään tai tieto siitä, ettei 
henkilötietoja siirretä kolmansiin maihin tai kansainvälisiin järjestöihin 

- Tietoja ei siirretä. 

Asianmukaisia suojatoimia koskeva dokumentaatio, jos henkilötietoja siirretään kolmansiin 
maihin tai kansainvälisiin järjestöihin tietosuoja-asetuksen 49 artiklan 1 kohdan toisessa 
alakohdassa tarkoitetulla siirrolla 

- Tietoja ei siirretä kolmansiin maihin tai kansainvälisiin järjestöihin. 

Tietojen säilytysajat, tai sen määrittämisen kriteerit 

- Lahjoittajien tietoja säilytetään lahjoituksen jälkeen kaksi vuotta, jonka jälkeen 
Olympiakomitea on velvollinen hävittämään tiedot. 

Kuvaus tietosuoja-asetuksen 32 artiklan 1 kohdan mukaisista teknisistä ja organisatorisista 
turvatoimista 

- Rekisteriä ei säilytetä manuaalisesti. Tiedot on tallennettu sähköisesti ja ne on suojattu 
asianmukaisesti eikä siihen pääse käsiksi kuin rekisteriä hoitavat henkilöt. 

- Rekisteristä on aina mahdollista poistua tai tietoja on mahdollista päivittää ilmoittamalla 
rekisterin ylläpitäjälle. 

- Rekisterin ylläpitäjä ei luovuta tietoja eteenpäin muille osapuolille vaan niitä käytetään vain 
tarkoituskohdan mukaisesti. 
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