
 
 
 
REKISTERISELOSTE 
 

1. Rekisterin pitäjä ja yhteystiedot 
Grani Tennis ry. 
Ristihaantie 2 
02750 Espoo 
www.granitennis.fi 
 

 Veera Nurmi 
 040-7231161 
 Veera.nurmi@granitennis.fi 
 

2. Tietojen käsittelyn tarkoitukset 
- jäsenrekisterin ylläpito 
- jäsenille tarkoitettujen tiedotteiden lähettäminen 
- laskutus 
- ilmoittautuminen seuran tapahtumiin 
- valmennusryhmien ylläpito 
- toiminnan analysointi ja tilastointi 
- toiminnan kehittäminen ja laadun valvonta 

 
3. Kerättävät tiedot 

- nimi 
- osoite 
- sähköpostiosoite 
- syntymävuosi 
- puhelinnumero 
- alaikäisten henkilöiden osalta huoltajien nimi, osoite, sähköpostiosoite ja 

puhelinnumero 
- jäsenyyden alkamisaika ja jäsennumero 
- sukupuoli (nainen, mies, tyttö, poika) 
- kotipaikkakuntalaisuus/vieraspaikkakuntalaisuus 
- tieto kuulumisesta seuran eri ryhmiin (juniorit, aikuiset, tiimit, tennis- ja 

mailapelikoulu, sarjatennispelaajat, ryhmätenniksen eri ryhmät) 
- maksut 
- tieto kieltäytymisestä vastaanottaa jäsenviestintää 
- tieto suostumuksesta julkaista henkilön nimi seuran kotisivuilla, tiedotteissa ja 

ilmoitustaululla  
- tieto suostumuksesta julkaista henkilön kuva seuran kotisivuilla, tiedotteissa ja 

ilmoitustaululla  

http://www.granitennis.fi/
mailto:Veera.nurmi@granitennis.fi


 
4. Säännönmukaiset tietolähteet 

- tiedot kerätään henkilöltä itseltään jäsenhakemuslomakkeelta, 
ilmoittautumislomakkeella, puhelimitse tai henkilökohtaisesti hallilla 

- tiedot voidaan kerätä huoltajalta 
 

 
5. Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset 

- tiedot voidaan luovuttaa seuran taloushallintoon liittyviä tehtäviä hoitavalle 
tilitoimistolle tai muulle palveluntarjoajalle. 

- henkilön nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite voidaan luovuttaa seuran 
samaan tiimiin kuuluville henkilöille sekä ryhmän asioita hoitavalle seuran 
toimihenkilölle 

- seuran jäsenten tiedot (nimi, syntymäaika, sähköposti ja jäsenyystieto) 
luovutetaan Suomen Tennisliiton pelaajarekisteriin. Tämä antaa jäsenelle 
mahdollisuuden hankkia kilpailemiseen oikeuttava kilpailulisenssi. Lisäksi 
Tennisliitto voi lähettää pelaajalle Tennisliiton sähköisiä uutiskirjeitä. Tietoa 
Tennisliiton pelaajarekisteristä löytyy osoitteesta www.tennis.fi/pelaajarekisteri. 
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen luovuttaminen. Kiellon voi tehdä 
ottamalla yhteyttä seuran yhteyshenkilöön. 

 
6. Tietojen siirto kolmansiin maihin tai kansainvälisille järjestöille 

Tietoja ei siirretä kolmansiin maihin tai kansainvälisille järjestöille. 
 

7. Tietojen säilytysaika 
Jäsenten tietoja säilytetään niin kauan, kuin heillä on voimassa oleva jäsenyys 
seuraan.  

 
8. Jäsentietojen suojaus 

Rekisteriä hoitavat seuran toiminnanjohtaja, seuran kirjanpitäjä, rekisterin ylläpitäjä 
ja ryhmien valmentajat asianmukaisesti salasanalla suojatulla käyttöoikeudella. 

 
9. Rekisteröidyn henkilön oikeudet 

Henkilö, jonka tiedot on merkitty seuran jäsenrekisteriin, on seuraavat 
henkilötietolain mukaiset oikeudet: 
- oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu 
- oikeus saada tietää, mistä henkilö koskevat tiedot on hankittu, mihin rekisterin 

tietoja käytetään ja mihin tietoja säännönmukaisesti luovutetaan 
- oikeus saada henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, 

tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto oikaistuksi, poistetuksi tai 
täydennetyksi 

- oikeus kieltää jäsen- ja markkinointiviestien lähettäminen ja tietojensa käyttö 
suoramarkkinointiin 


