Pogostan Hiihto kerää ja rekisteröi tietoja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisesti. Tämä
tietosuoja on laadittu 24.5.2018 ja sitä on viimeksi päivitetty 22.9.2018.
Rekisterinpitäjänä toimii:
Ilomantsin Urheilijat ry/ Pogostan Hiihto,
Pogostantie 13, 82900 Ilomantsi. Puh. 0400 211200, e-mail: info@ilu.fi

Henkilötietojen käsittely
Pogostan Hiihto kerää, käsittelee ja säilyttää saamiaan henkilötietoja yleisen tietosuoja-asetuksen
mukaisesti. Henkilö, joka ilmoittautuu hiihtoon, suostuu ilmoittautuessaan henkilötietojen luovutukseen.
Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on mahdollinen yhteydenpito asiakkaisiin, kilpailutulosten ylläpito
ja arkistointi sekä markkinointi.
Pogostan Hiihto pyytää vain hiihtotapahtumaan tarvittavat tiedot: etu- ja sukunimi, edustamansa
yrityksen/seuran nimi, joukkueen nimi (viestihiihdossa), syntymävuosi (kilpasarjoissa), puhelinnumero tai
sähköpostiosoite mahdollista yhteydenottoa varten. Rekisterinä toimii ilmoittautumisjärjestelmä, jossa
hiihtäjän ilmoittamat tiedot säilyvät toistaiseksi.
Lähtölistat ja kilpailutulokset ovat julkisia. Lähtölistat julkaistaan Pogostan Hiihdon sivuilla ennen
hiihtotapahtumaa. Lähtölistalla näkyvät: hiihtonumero, hiihtäjän nimi, mahdollinen seura, sekä sarja.
Kilpailutuloksia säilytetään toistaiseksi. Tulokset ovat julkisia ja ovat nähtävillä Pogostan Hiihdon
kotisivuilla, jolloin ne ovat julkisia maailmanlaajuisesti. Tuloksissa näkyvät hiihtäjän nimi, hiihtonumero,
sarja, hiihtomatka, mahdollinen seura, sijoitus, sekä hiihtoaika.
Henkilötietojen luovutukset
Emme luovuta tietoja säännönmukaisesti kolmansille osapuolille. Luovutamme tietoja eteenpäin
ainoastaan käyttämällemme tulospalveluyritykselle, joka käyttää ajanottoon vaadittavia tietoja huolella ja
yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti.
Henkilötietojen suojaus
Hiihtäjän ilmoittamat tiedot tallentuvat ilmoittautumisjärjestelmään, joka on käyttäjätunnuksella ja
salasanalla suojattu. Ilmoittautumisjärjestelmää ei käsitellä yleisessä verkossa. Pogostan Hiihdon kotisivut
on SSL-suojattu. Henkilötietojen turvallisuuden kannalta tietoja käsitellään huolellisesti ja luottamuksella.
Tietoja käsitellään vain niiden henkilöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Tarkastusoikeus ja tietojen korjaus
Tietojensa luovuttaneella henkilöllä on oikeus tarkistaa hänestä tallennetut tiedot ja vaatia mahdollisia
virheellisiä tietoja korjattavaksi tai täydennettäväksi. Pyyntö tulee lähettää kirjallisesti. Tarvittaessa
pyytäjän on pystyttävä todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjän tulee vastata asiakkaalle EU:n
tietosuoja-asetuksen määräämässä ajassa.
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai
poistamista rekisteristä. Henkilötietojen poistaminen tai käsittelyn rajoittaminen tulee tehdä kirjallisesti.
Mikäli henkilötiedot poistetaan rekisteristä, on Pogostan Hiihdolla oikeus mitätöidä henkilön kilpailutulos
poistamisen yhteydessä.
Evästeet
Pogostan Hiihto ei kerää evästetietoja markkinointia varten. Esimerkiksi hakupalveluita tarjoavat sivustot
keräävät tietoja hakemistasi sivuista. Mikäli haluat varmistaa, että internetselaintasi ei seurata evästeillä,
voit estää evästeiden käytön selaimiesi asetuksissa.

