
Tietosuojailmoitus 
 

Turku IPSC ry:n jäsen- ja kilpailurekisteri 

 

1. Rekisterin pitäjä 
 

Turku IPSC ry 

Yhdistysrekisterinumero: 155124 

 

2. Rekisteristä vastaava henkilö 
 

Puheenjohtaja Juha-Pekka Vuorinen. Yhteystiedot: puhelin 040-5838380, sähköposti tipsc@tipsc.fi. 

 

3. Rekisterin nimi 
 

Rekistereitä ovat: jäsen-, harrastus, ampumaradan käyttöoikeus, avainhallinta-, sekä 

koulutuskirjanpito. Lisäksi rekisteriksi voidaan lukea Temppelivuoren ampumaradan videovalvonta. 

 

4. Rekisterin käyttötarkoitus 
 

Jäsenrekisterin tarkoituksena on seuraavien toimintojen ylläpito:  

• jäsenhallinta 

• laskujen ja maksujen hallinta 

• kilpailutulosten hallinta 

• harjoitus- ja kilpailukertojen seuranta 

• tiedotteiden hallinta 

• käyttöoikeuksien hallinta (ampumaradat) 

• toiminnan tilastointi ja raportointi  

• Temppelivuoren ampumaradan valvonta 



Tietoja säilytetään jäsenrekisterissä seuran jäsenyyden päättymisen jälkeen mahdollisten 

viranomaistarpeiden varalta.  Tietoja ei poisteta rekisteristä, muuten kuin rekisteriin merkityn 

henkilön pyynnöstä. 

Käsittely tapahtuu lakisääteisen velvollisuuden noudattamiseksi (yhdistyslain (503/1989) 11 §) sekä 

jäsensopimukseen perustuen (GDPR Art. 6 (1)(c) ja Art. 6(1)(b)). 

 

5. Rekisterin sisältö, toiminnallinen kuvaus 
 

Käyttäjän itse ilmoittamat tiedot: 

• nimi 

• syntymäaika 

• osoitetiedot 

• puhelinnumero 

• sähköpostiosoite 

• harjoitus- ja kilpailutiedot kun Turku IPSC ry ei ole järjestävä taho 

Rekisterinylläpitäjän luoma tieto: 

• jäsenmaksun suorittamista koskevat tiedot 

• kilpailutiedot, kun Turku IPSC ry on järjestävä taho 

o tallennetaan aika ja paikka, henkilön nimi, kilpailuluokka sekä kilpailun tulos.  

• Temppelivuoren ampumaradan avainhallinta, kulunvalvonta sekä videovalvonta 

 

Näiden lisäksi Turku IPSC ry tallentaa myös sellaisten henkilöiden harjoitus- ja kilpailutiedot, jotka 

eivät ole seuran jäseninä. Näissä tapauksessa tallennetaan aika ja paikka, henkilön nimi, 

kilpailuluokka sekä kilpailun tulos.  

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet 
 

Rekisteriin tulee tietoja käyttäjältä itseltään, Turku IPSC ry:n harjoitus- ja kilpailukirjanpidosta sekä 

muiden SAL:n alaisten lajiliittojen ampumaseuroilta. Lisäksi tietoa tuottavat MPK:n alaiset 

reserviläisyhdistykset sekä Puolustusvoimat. 

 

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai 

ETA:n ulkopuolelle 
 



Rekisteristä ei lähde tietoja eteenpäin automaattisiirtoina. Rekisterissä olevat tiedot näkyvät vain 

rekisterinylläpitäjälle. 

Tietoja luovutetaan seuraaville tahoille: 

Poliisi 

Viranomaisen pyynnöstä. 

Henkilön omasta pyynnöstä: 

• Tieto jäsenyydestä 

• AAK-todistus 

• Harrastuksen jatkumistodistus 

• Vapaamuotoinen harrastustodistus 

SAL  

• Nimi, osoite, syntymäaika, sähköposti sekä turvatestin läpäisypäivämäärä  

Puolustusvoimat 

• Luettelo jäsenistä ampumaratojen käyttöoikeuden toteamiseksi. 

• Vuosittainen käyttäjätilasto Raasin ja Huovinriteen ampumaratojen käytöstä, eriteltyinä 

käyttäjä, päivämäärä ja patruunatyypeittäin ja määrittäin kyseisten ratojen käyttömäärien 

seurantaan. 

Rekisteriin kuuluvalle voidaan luovuttaa kaikki hänestä rekisteriin merkityt tiedot. 

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.  

 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet 
 

Käyttöoikeus tietoihin on rekisteriin kuuluvalla henkilöllä ja rekisteriin ylläpitäjällä. Rekisterin 

ylläpitäjän voi luovuttaa yksilöön liitettäviä tietoja poliisille sekä lajiliiton kansalliselle kattojärjestölle 

(SAL). Jäsenrekisteriin merkittyjä tietoja voi muuttaa ainoastaan rekisterin ylläpitäjä. Kilpailutietoja 

pystyy muuttamaan ainoastaan kulloisenkin kilpailun johtaja sekä rekisterin ylläpitäjä.  

 

9. Tarkastusoikeus, korjausoikeus ja muut oikeudet 
 

Jokaisella rekisteriin liitetyllä henkilöllä on tarkastusoikeus omiin tietoihinsa. Käyttäjällä on itsellään 

myös oikeus pyytää korjausta omiin tietoihinsa. Tietojen laajempi tarkastuspyyntö tulee toimittaa 

rekisterin yhteyshenkilölle. 



Jokaisella rekisteriin liitetyllä henkilöllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista. 

Korjauspyyntö tulee toimittaa rekisterin yhteyshenkilölle tai osoitteeseen tipsc@tipsc.fi 

Muista järjestelmistä tulevissa tiedoissa olevat virheet on korjattava kyseisen järjestelmän oman 

rekisterin kautta.  

 

10. Julkiset ja salassa pidettävät tiedot tietoryhmittäin 
 

Rekisterin jäsenrekisterin osuus ja siihen merkityt eivät ole julkisia. Tähän merkittyjä tietoja voidaan 

kuitenkin luovuttaa kuin poliisille ja SAL:lle.   

Turku IPSC ry:n järjestämien kilpailuiden tulokset ja kilpailutiedot ovat julkisia ja ne julkaistaan 

kilpailun jälkeen Turku IPSC ry:n verkkosivuilla. 

  


