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Nämä ehdot astuvat voimaan 25. toukokuuta 2018. 

Helsingin kanoottiklubi – Helsingfors kanotklubb ry, 1011826-4, Tilkantori 10 A Lt1, 00300 Helsinki 

(HKK, me, meidän tai meille) on rekisterinpitäjä koskien henkilötietojasi ja on sitoutunut 

suojelemaan ja kunnioittamaan yksityisyyttäsi ja henkilökohtaista koskemattomuuttasi käyttäessäsi 

HKK:n palveluja, selatessasi verkkosivustoamme tai käyttäessäsi applikaatioitamme (Palvelumme). 

Tämä Tietosuojapolitiikka auttaa sinua ymmärtämään, mitä henkilötietoja keräämme sinusta ja miksi 

ja kuinka käytämme näitä henkilötietoja. Se myös selventää sitä, miten voit käyttää oikeuksiasi, kun 

sallit meidän käsittelevän henkilötietoja puolestasi. Pyydämme, että otat hetken tämän 

Tietosuojaselosteen lukemiseen ja tutustut huolellisesti sen sisältöön. Jos sinulla on kysymyksiä, olet 

tervetullut olemaan meihin yhteydessä tämän Tietosuojapolitiikan lopussa olevien yhteystietojen 

kautta. 

Otathan huomioon, että Palvelumme saattavat sisältää linkkejä verkkosivustoille, jotka kuuluvat 

verkkoyhteistyökumppaneillemme, mainostajille ja konserniyhtiöille. Jos seuraat linkkiä jollekin 

näistä verkkosivustoista tai käytät kolmansien osapuolten palveluita, sinun tulee olla tietoinen, että 

heillä on omat tietosuojaselosteensa ja me emme ota vastuuta siitä, miten he käsittelevät 

henkilötietojasi. Ole hyvä ja tutustu heidän tietosuojaselosteisiinsa, ennen kuin annat heille 

henkilötietojasi. 

Alaikäiset 
Suhtaudumme vakavasti lasten turvallisuuden ja yksityisyyden suojeluun verkossa ja emme 

tietoisesti markkinoi tai pyydä henkilötietoja alle 18-vuotiailta lapsilta ilman vanhempien antamaa ja 

vahvistettua suostumusta. 

Mitä henkilötietoja keräämme sinusta? 
Kun siirryt, yhdistyt, kirjaudut, osallistut, luot tilin tai muuten käytät Palveluitamme voimme kerätä 

sinusta henkilötietoja. Henkilötiedot, joita keräämme, riippuvat olosuhteista ja Palveluista, joita 

käytät, mutta ne voivat sisältää muun muassa seuraavia tietoja: 

Henkilötiedot, joita annat meille aktiivisesti 

• Nimesi, sähköpostiosoitteesi, puhelinnumerosi ja postiosoitteesi 

• Sukupuolesi (suurimassa osassa tapauksia vapaaehtoista) 

• Syntymäpäiväsi 

• Käyttäjätunnus ja salasana 

• Tiedot, joita pyydämme sinulta, kun käytät Palvelujamme 

• Mitkä tahansa muut tiedot, jotka annat rekisteröityessäsi Palveluiden käyttäjäksi, 

yhdistäessäsi Palveluihimme tai pyytäessäsi meiltä lisäpalveluja 

Käyttäjien luomat henkilötiedot 



• Yksityiskohdat Palveluidemme käytöstä mukaan lukien, mutta ei yksinomaan 

melontahistoria, seuran koulutuksiin osallistuminen 

• Maksusuoritehistoria 

Kolmansilta osapuolilta saadut henkilötiedot 
Saatamme täydentää tietoja, joita keräämme sinulta tiedoilla, joita sisarseuraltamme. 

Mitä tapahtuu, jos yhdistät sosiaalisen verkostosi Palveluihimme? 
Voit käyttää sosiaalisen median tiliäsi, esimerkiksi Facebook -tiliäsi, joihinkin Palveluidemme osa-

alueisiin yhdistämiseen, esimerkiksi luodessasi tilin Palveluihimme. Jos valitset tehdä niin, keräämme 

tiettyjä tietoja sinusta sosiaalisen median tilisi kautta alla kohdassa “MIKSI KERÄÄMME 

HENKILÖTIETOJASI” kuvailtuihin tarkoituksiin. Keräämme vain sellaisia henkilötietoja, jotka ovat 

tarpeellisia pyytämiesi Palveluiden tarjoamiseen, joita varten kirjaudut sisään sosiaalisen median 

tililläsi. 

Otathan huomioon, että tämä Tietosuojaseloste ei sovellu käyttäessäsi ominaisuuksia sosiaalisen 

median tililläsi. Näihin toimiin soveltuvat sen sijaan näitä palveluita tarjoavien yritysten 

tietosuojaselosteet. 

Miksi keräämme henkilötietojasi? 

Tarkoituksemme 
Käsittelemme henkilötietojasi seuraaviin tarkoituksiin: 

A. Sopimussuhteemme vuoksi: 

• Tarjotaksemme sinulle Palveluitamme, mukaan lukien pyyntöjesi toteuttaminen, Palveluiden 

käyttökokemuksesi parantaminen ja hallinnoidaksemme sopimussuhdettamme sinuun.   

• Varmistaaksemme, että Palvelumme ovat käytettävissäsi 

• Parantaaksemme Palveluamme käyttösi ja toimintasi perusteella. 

• Käsitelläksemme tilisi maksuja ja tarjotaksemme sinulle laskutustietoja. 

• Ottaaksemme sinuun yhteyttä koskien Palveluitamme. 

• Ilmoittaaksemme sinulle muutoksista Palveluissamme. 

B. Oikeutetun etumme vuoksi: 

• Analyysien tekemiseksi yleisellä tasolla parantaaksemme tuotteitamme ja palveluitamme. 

• Jakaaksemme tietojasi muiden HKK- konsernin yhdistysten kanssa, jos se on hallinnollisista 

syistä tai Palveluidemme tarjoamisen kannalta tarpeellista. 

• Parantaaksemme palveluitamme, tunnistaaksemme tietoturvaloukkaukset ja pitääksemme 

tietosi turvassa lokitiedostojen perusteella. 

• Tarjotaksemme sinulle seuran sisäisiä uutisia, tietoa ja palveluita, joiden uskomme olevan 

sinulle kiinnostavia. 

• Analysointiin ja tilastollisiin tarkoituksiin parantaaksemme palveluitamme. 

• Oikeudellisten vaatimusten vireillepanoon, toteuttamiseen tai puolustautumisoikeutemme 

käyttämiseen. 

C. Voimme myös käsitellä henkilötietojasi, jos se on tarpeellista lakisääteisen velvoitteen tai 

viromaispäätöksen noudattamiseksi. 

Mihin yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaiseen käsittelyperusteeseen 

henkilötietojesi käsittely perustuu? 
Henkilötietojen käsittely on tarpeen: 



• kohdan (A) mukaisesti sopimuksen täytäntöön panemiseksi kanssasi ja sopimuksen 

tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi; 

• kohdan (B) mukaisesti oikeutetun etumme vuoksi, Palveluidemme kehittämiseen, 

hallinnointiin, suojaamiseen ja markkinointiin sekä liiketoiminnan ja strategisen 

hallinnoinnin näkökulmasta; 

• kohdan (C) mukaisesti, kun se on tarpeellista lakisääteisen velvoitteiden tai 

viranomaispäätösten noudattamiseen. 

Onko henkilötietojen antaminen sinulle pakollista? 
Henkilötiedot, joita pyydämme sinulta ja jotka on merkitty “pakollisiksi” millään tavalla, kuten 

esimerkiksi * merkillä, ovat meille välttämättömiä, jotta voimme tarjota Palveluitamme 

(lakisääteisistä, sopimusliitännäisistä, hallinnollisista, teknisistä, tai vastaavista syistä. 

Kenelle saatamme jakaa henkilötietojasi? 
Konsernin sisäinen tiedonsiirto 

Voimme antaa henkilötietojasi muille yhdistyksille HKK konsernin sisällä, jos se on tarpeellista 

hallinnollisista syistä tai tarjotaksemme Palveluitamme sinulle. HKK konsernin yhdistykset, joilla on 

pääsy henkilötietoihisi, soveltavat tämän Tietosuojapolitiikan kanssa yhtenäisiä käsittelytapoja. 

Kuten aiemmin kuvailtu, voimme myös käyttää yleisiä tietoja tarkkaillaksemme Palveluidemme 

käyttöä parantaaksemme ja kehittääksemme Palveluitamme ja voimme antaa näitä yleisiä tietoja 

kolmansille osapuolille kuten sisältökumppaneille tai mainostajille. Tämä yleinen tieto ei sisällä 

henkilötietoja ja sitä ei voida yhdistää sinuun. 

Kolmannet osapuolet turvallisuus- tai muiden oikeutettujen syiden vuoksi 

Voimme myös jakaa henkilötietojasi kolmansille osapuolille, jos meillä on syytä epäillä, että tällaisten 

henkilötietojen jakaminen on välttämätöntä: 

• suojellaksemme oikeuksiamme tai omaisuuttamme, tai asiakkaidemme tai 

työntekijöidemme turvallisuutta; 

• suojataksemme Palvelumme vilpilliseltä, haitalliselta tai luvattomalta käytöltä  

• edistääksemme tai puolustautuaksemme valituksia tai oikeudellisia vaatimuksia vastaan 

oikeudessa, hallinnollisissa menettelyissä ja muualla; 

• ulkopuolisille tarkastajille ja valvojille. 

Kolmansina osapuolina toimivat toimittajat 

Saatamme käyttää kolmansina osapuolina toimivia toimittajia palveluiden toteuttamisessa, kuten 

toimittamaan infrastruktuuri- ja IT-palveluita (mukaan lukien, muttei rajoitettuna, tietojen 

taltiointia), käsittelemään luotto- ja pankkikorttitapahtumia. Suorittaessaan näitä palveluita, 

kolmansina osapuolina toimivat toimittajat voivat saada pääsyn henkilötietoihisi, mutta he ovat 

valtuutettuja käsittelemään niitä ainoastaan meidän puolestamme ja meidän ohjeidemme 

mukaisesti.   

Pääsy muille HKK-konsernin sivustoille 
Päästäksesi Palveluihimme, sinua pyydetään kirjautumaan käyttäjätunnuksella ja salasanalla. 

Käyttäjätunnustasi ja salasanaasi käytetään vahvistamaan se, että olet meidän sivustomme tilaaja ja 

niitä käytetään vahvistamaan identiteettisi aina, kun kirjaudut jollekin meidän sivustoistamme. Näitä 



tietoja ei siirretä HKK konsernin ulkopuolelle, poissulkien otsikon “Kenelle saatamme jakaa 

henkilötietojasi” alle listatuissa poikkeustilanteissa. 

Missä käsittelemme henkilötietojasi? 
Henkilötietoja, joita keräämme sinusta, säilytetään Euroopan talousalueella (ETA) olevassa 

kohteessa. Henkilötietoja voidaan jakaa muiden HKK konsernin yhdistysten kanssa, ja niitä käsittevät 

ETA-alueella palveluksessamme olevat työntekijät tai jäsenet. Nämä henkilöt saattavat esimerkiksi 

käsitellä jäsenyyttäsi, maksutietojasi ja toimittaa tukipalveluitamme. Suoritamme kaikki kohtuudella 

tarvittavat toimenpiteet varmistaaksemme, että henkilötietojasi kohdellaan turvallisesti ja tämän 

Tietosuojapolitiikan mukaisesti ja että asianmukaiset suojatoimenpiteet on otettu käyttöön tietojen 

turvaamiseksi. Jos haluat saada lisää tietoja tai jäljennöksen näistä suojatoimenpiteistä, ole hyvä ja 

ole meihin yhteydessä tämän Tietosuojapolitiikan lopussa olevien yhteystietojen mukaisesti.   

Kuinka kauan säilytämme henkilötietojasi? 
Säilytämme henkilötietojasi ainoastaan niin kauan kuin se on mielestämme tarpeen täyttääksemme 

ne tarkoitukset, jotka olemme kuvailleet otsikon “Miksi keräämme henkilötietojasi” alla, minkä 

jälkeen poistamme tai tietyissä tapauksissa anonymisoimme henkilötietosi turvallisesti. Teemme 

säännöllisiä tarkastuksia arvioidaksemme sen, milloin henkilötiedot pitää poistaa. Kun käsittelemme 

henkilötietojasi eri tarkoituksiin, tosiasiallinen säilytysaika riippuu kuitenkin tilanteesta. 

Seuraavat säilytysajat soveltuvat tyypillisesti: 

Tiedon tyyppi Mitä se sisältää? Säilytysaika 

Käyttäjätieto 
Käyttäjätieto sisältää tietoja siitä, kuinka käytät 

HKK:n palveluita. 

Kunnes tili poistetaan 

(käsitellään 5 vuoden 

ajan) 

Tilitiedot 

Tilitiedot sisältävät tietoja tilistäsi, kuten 

käyttäjänimen ja salasanan ja tietoja palveluista, 

joita olet käyttänyt. 

Kunnes tili poistetaan 

Tilitapahtumien 

tiedot 

Tilitapahtumien tiedot sisältävät tietoja jäsenyyteesi 

liittyviin maksuihin. 
10 vuotta 

Lokitiedostot 
Lokitiedostot koostuvat virhetiedoista, joita 

käytetään virheiden löytämiseksi ja korjaamiseksi. 
3 kuukautta 

Kuinka turvaamme henkilötietosi? 
Henkilötietosi turvaaminen on meille ensisijaisen tärkeää. Kaikki tarjoamasi henkilötiedot säilytetään 

turvallisilla palvelimillamme ja käytämme tarkkoja menettelytapoja suojataksemme henkilötietosi 

menetyksiltä, väärinkäytöltä, luvattomalta pääsyltä, muokkaamiselta, jakamiselta tai tuhoamiselta.  

Vaikka näemme paljon vaivaa suojataksemme henkilötietosi, emme voi taata, että 

turvatoimenpiteemme estävät kaikki luvattomat yritykset päästä, käyttää tai jakaa henkilötietojasi. 

Pyrimme kuitenkin ylläpitämään turvallisuuteen tai välikohtauksiin liittyviä valmiussuunnitelmia 

fyysisten tai teknisten onnettomuuksien varalta käsitelläksemme ne ajallaan ja rajoittamaan tällaisen 

tapahtuman negatiivisia vaikutuksia. 



Kuinka voit päästä henkilötietoihisi? 
Ymmärrämme, että saatat ajoittain tarvita lisätietoja meiltä koskien henkilötietojasi ja sitä, kuinka 

niitä käsitellään, tai saatat haluta päivittää tai korjata meille tarjoamiasi henkilötietoja. Tämän 

valossa sinulla on muun muassa seuraavat oikeudet: 

• Oikeus päästä henkilötietoihisi: sinulla on oikeus saada meiltä vahvistus siitä, käsitelläänkö 

sinua koskevia henkilötietoja, ja jos näin on, oikeus päästä näkemään henkilötietosi. 

• Oikeus henkilötietojesi oikaisemiseen: jos huomaat, että käsittelemämme henkilötiedot ovat 

virheellisiä, sinulla on oikeus saada sellaiset henkilötietosi korjatuiksi meidän taholtamme. 

• Oikeus tietojen poistamiseen (oikeus tulla unohdetuksi): tietyissä tilanteissa, kuten jos 

henkilötietojasi on käsitelty laittomasti tai olet peruuttanut suostumuksesi (jos 

henkilötietojesi käsittely on perustunut suostumukseen), sinulla on oikeus pyytää ja saada 

henkilötietosi poistettua tiedoistamme. 

• Oikeus käsittelyn rajoittamiseen: tietyissä tilanteissa, kuten jos kyseenalaistat 

henkilötietojesi paikkansapitävyyden tai olet vastustanut oikeutettua etuamme käsitellä 

henkilötietojasi, sinulla on oikeus pyytää, että rajoitamme käsittelyä, kunnes ratkaisu on 

löydetty. 

• Oikeus vastustaa käsittelyä: tietyissä tilanteissa, kuten jos kyseenalaistat oikeutetun etumme 

käsitellä henkilötietojasi, sinulla on oikeus vastustaa tällaista käsittelyä erityiseen 

tilanteeseesi liittyvällä perusteella. 

• Oikeus tietojen siirtoon: jos henkilötietojesi käsittely suoritetaan automaattisesti perustuen 

suostumukseen tai sopimuksen täytäntöön panemiseen, sinulla on oikeus pyytää sinua 

koskevat henkilötiedot koneellisesti luettavassa muodossa tietojen siirtämiseksi toiselle 

rekisterinpitäjälle. 

• Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle: sinulla on oikeus tehdä valitus 

valvontaviranomaisellesi koskien henkilötietojesi käsittelyä taholtamme. 

Jos henkilötietojesi käsittely perustuu suostumukseesi, sinulla on oikeus peruuttaa tällainen 

suostumus milloin tahansa (tämä ei kuitenkaan vaikuta suostumuksen perusteella ennen sen 

peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen) ottamalla meihin yhteyttä tai päivittämällä 

asetukset Palveluissamme (soveltuessa). 

Ole hyvä ja ota meihin yhteyttä alla olevien yhteystietojen mukaisesti tehdäksesi oikeuksiesi 

mukaisen pyynnön. Suoritamme kohtuulliset toimenpiteet vastataksemme pyyntöösi 30 päivän 

kuluessa tällaisen pyynnön vastaanottamisesta. Jos emme voi toteuttaa pyyntöäsi 30 päivän 

ajanjakson kuluessa, ilmoitamme sinulle syyt siihen ja annamme arvion siitä, koska pystymme 

toteuttamaan pyyntösi. 

Muutokset tähän tietosuojapolitiikkaan 
Tietosuojapolitiikkamme voi muuttua ajoittain. Sen takia sinun tulisi lukea uusin versio tästä 

selosteesta säännöllisesti. Lisäämme kaikki Tietosuojapolitiikan muutokset tänne, ja jos muutokset 

ovat merkittäviä, ilmoitamme sinulle tästä näkyvämmin esimerkiksi sähköposti-tiedotteella. Jos 

muutamme tätä Tietosuojapolitiikkaa tavalla, joka vaikuttaa siihen, kuinka käytämme 

henkilötietojasi, ohjeistamme sinua vaihtoehdoista, joita sinulla saattaa olla niiden muutosten 

myötä. Säilytämme myös aiemmat versiot tästä Tietosuojapolitiikasta arkistossa, jotta voit 

halutessasi tarkastella niitä. 



Yhteystiedot 
Voit ottaa yhteyttä HKK:n tietosuojavastaavaan sähköpostilla osoitteeseen 

toimisto@helsinginkanoottiklubi.fi. 

Otamme mielellämme vastaan kaikki kysymykset, kommentit ja pyynnöt koskien tätä 

Tietosuojapolitiikkaa, ja pyydämme lähettämään ne osoitteeseen 

toimisto@helsinginkanoottiklubi.fi. 

Toimimme EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) mukaisesti ja olemme siihen sidottuja 

yhdessä EU:n tietosuoja-asetusta täydentävän lain (2018:218) ja sähköisen viestinnän palveluista 

annetun lain (2014/917) kanssa. 
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