TIETOSUOJASELOSTE
LAATIMISPÄIVÄ 5.11.2020, päivitetty 22.4.2022

1. Rekisterinpitäjä
Huippu-urheilun instituutti KIHU
Rautpohjankatu 6
40700 Jyväskylä
Puhelin: 020 781 1500
Y-tunnus: 1574321-0

2. Rekisterin asioita hoitava henkilö
Jari Lämsä
Yhteystiedot virka-aikana:
Jari Lämsä: sähköposti jari.lamsa@kihu.fi, puhelin +35840085943
sekä tietosuoja@kihu.fi

3. Rekisterin nimi
Apurahaurheilijarekisteri

4. Henkilötietojen käyttötarkoitus
Henkilötietoja käytetään tutkimukseen, jossa analysoidaan valtion urheilija-apurahajärjestelmää.
Rekisteriin kerätään Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän urheilija-apurahan saaneiden urheilijoiden
tietoja.
Apurahaurheilijarekisterin sisältämään tietoa käsittelevät KIHUN TKI-yksikön työntekijät. Rekisterin ylläpito
on toistaiseksi jatkuvaa.
Henkilötietojen käsittely on tarpeen tieteellistä tai historiallista tutkimusta ja tilastointia varten.
Tietosuojaseloste julkaistaan KIHUN verkkosivuilla. Rekisteröityjä ei informoitu henkilökohtaisesti.
Informoinnista on poikettu, sillä aiheuttaisi kohtuutonta vaivaa.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisterissä voidaan käsitellä̈ kaikista rekisteröidyistä seuraavia tietoja:
-

etu- ja sukunimi
sukupuoli
syntymävuosi
henkilön edustama laji, lajiliitto sekä luokittelu: olympiaurheilu, ei-olympiaurheilu, paraurheilu

-

henkilölle myönnetyt valtion urheilijoiden valmennus- ja harjoitteluapurahat vuosittain (apurahan
suuruus, €)

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteröityä̈ koskevia henkilötietoja (sukupuoli, syntymävuosi, nimi) kerätään julkisista lähteistä: Opetusja kulttuuriministeriön päätöstiedotteet sekä Suomen Olympiakomitean vuosikertomukset.

7. Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen
Tietoja voidaan luovuttaa myös toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten
edellyttämällä̈, voimassa olevaan lainsäädäntöön perustuvalla, tavalla, sekä̈ historiallista tai tieteellistä̈
tutkimusta varten.

8. Rekisterin suojaus
Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot ovat palomuurein, salasanoin ja muin tietoturvan
toimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin suojattuja.
Manuaalisesti ylläpidettävät aineistot sijaitsevat tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty. Ainoastaan
yksilöidyillä rekisterinpitäjän ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy
rekisterin sisältämiin tietoihin rekisterinpitäjän myöntämällä käyttöoikeudella.
Tutkimuksesta ei ole tehty erillistä tietosuojan vaikutustenarviointia.

9. Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus
Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on
talletettu. Tarkastusoikeutta voidaan rajoittaa laissa säädetyin perustein. Rekisteröidyn pyynnöstä teemme
henkilötietoihin tarpeelliset oikaisut ja täydennykset tai poistamme käsittelyn tarkoituksen kannalta
virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet tiedot. Tietojen tarkastus ja päivitys tapahtuu
ottamalla yhteys tässä selosteessa mainittuun yhteyshenkilöön. Pyynnön tulee olla kirjallinen ja
allekirjoitettu.
Rekisteröidyllä on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyen vastustaa itseensä
kohdistuvaa profilointia ja muita käsittelytoimia, joita rekisterinpitäjä kohdistaa rekisteröidyn
henkilötietoihin siltä osin, kun tietojen käsittelemisen perusteena on rekisterinpitäjän oikeutettu etu.
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisterinpitäjä ei ole
noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

10. Tietojen luovutukset EU ja ETA-maiden ulkopuolelle
Henkilötietoja voidaan siirtää ja luovuttaa EU:n ja ETA:n ulkopuolelle tietosuojalainsäädännön mukaisin
edellytyksin ja vaadittuja suojatoimia, kuten EU:n mallisopimuslausekkeet, käyttäen.

11. Automaattinen päätöksenteko
Henkilötietoja ei käytetä sellaiseen automaattiseen päätöksentekoon, jolla olisi oikeudellisia tai vastaavia
vaikutuksia rekisteröidyille.

12. Tiedon säilyttämisaika
Tiedot poistetaan, kun ne eivät ole enää tarpeellisia niille määriteltyjen käyttötarkoitusten näkökulmasta.
Tiedon säilytyksen tarpeellisuus arvioidaan vuoden välein.

13. Yhteydenotot ja rekisteröidyn oikeuksien käyttäminen
Rekisteröity voi esittää henkilötietojen käsittelyyn liittyviä kysymyksiä sekä käyttää oikeuksiaan tämän
tietosuojaselosteen 2. kohdassa esitettyjen yhteystietojen kautta.

14. Tietosuojaselosteen muuttaminen
Rekisterinpitäjä pidättää oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä verkkosivuillaan.
Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen.

