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SELOSTE KÄSITTELYTOIMISTA – AUTOURHEILUN KANSALLISEN 
KESKUSLIITON AKK:N JÄRJESTÄMÄN TAPAHTUMAN 

ILMOITTAUTUMISTIEDOT (SURVEYPAL -ILMOITTAUTUMISJÄRJESTELMÄ)  
 

Yhteyshenkilö tapahtumaa ja ilmoittautumistietoja koskevissa asioissa AKK:n 

tapahtumasta vastaava työntekijä. Tämä tieto käy ilmi tapahtuman ilmoittautumis-lomakkeella 

surveypal- ilmoittautumisjärjestelmässä.  

 

Käsittelyn tarkoitukset  

Tietojen kerääminen: Ilmoittautumistietojen kerääminen tapahtuman käytännön järjestelyjä 

varten. Esimerkiksi. nimikyltit, osallistujalistat. 

  

Tallentaminen, säilyttäminen ja tuhoaminen: Tapahtumailmoittautumiset kertyvät 

Surveypal-järjestelmään. Tapahtumatietojen henkilötietoja säilytetään tapahtuman jälkeen 

kaksi vuotta, jonka jälkeen tapahtuman järjestäjä on velvollinen hävittämään osallistujan 

henkilötiedot. (esim. henkilön nimi, sähköposti, puhelinnumero, ruoka-aineallergiat)  

 

Tietojen muokkaaminen, muuttaminen: Tapahtumaan ilmoittautunut voi itse muokata tai 

muuttaa omia tietojaan (ennen tietojen lähettämistä). Tämän jälkeen voi pyytää 

tapahtumajärjestäjää muuttamaan niitä.  

 

Viestintäkäyttö: Tapahtumajärjestäjä voi lähettää viestejä ilmoittautuneelle ennen ja jälkeen 

tapahtuman. (esim. tervetuloa-viesti ja tapahtuman palautekysely)  

 

Luovuttaminen: Mikäli tapahtumassa ulkopuolinen järjestäjäkumppani voi AKK luovuttaa 

osallistujatiedot kumppanin käyttöön.  

 

Kuvaus rekisteröityjen ryhmistä  

Rekisteröidyt ovat AKK:n järjestämään tilaisuuteen kutsuttuja eri sidosryhmien edustajia. 

Esimerkiksi lajiliiton, seuran, yrityksen ja muiden AKK:n kohderyhmien edustajia. Riippuen 

järjestettävästä tilaisuudesta: esimerkiksi yksilöintitiedot, kuten nimi, syntymäaika, 

yhteystiedot ja laskutustiedot.  

 

Kuvaus henkilötietoryhmistä  

Nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero  

Tarvittaessa: syntymäaika, ruoka-aineallergiat, posti/laskutusosoite  

 

Vastaanottajaryhmät  

Mikäli tapahtumassa ulkopuolinen järjestäjäkumppani voi AKK luovuttaa osallistujatiedot 

kumppanin käyttöön (esim. allergiatiedot palveluntarjoajalle, tapahtumaa järjestävälle 

kumppanilajiliitolle tai muulle järjestävälle taholle). 
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Kolmannet maat ja kansainväliset järjestöt, joihin tietoja siirretään tai tieto siitä, 

ettei henkilötietoja siirretä kolmansiin maihin tai kansainvälisiin järjestöihin  

Tietoja ei siirretä kolmansiin maihin tai kansainvälisiin järjestöihin  

 

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  

Tapahtumatietojen henkilötietoja säilytetään tapahtuman jälkeen kaksi vuotta, jonka jälkeen 

tapahtuman järjestäjä on velvollinen hävittämään osallistujan henkilötiedot. (esim. henkilön 

nimi, sähköposti, puhelinnumero, ruoka-aineallergiat)  

 

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. 

 


