
 TAPAHTUMIEN OSALLISTUJA- JA MARKKINOINTIREKISTERIN TIETOSUOJASELOSTE 

 Tämä on yrityksen Helsinki Marathon Oy henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen 

 tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Päivitetty 10.5.2021. 

 1.  REKISTERINPITÄJÄ 

 Helsinki Marathon Oy (y-tunnus 2852599-2) 

 Kap Hornin Katu 7, 00220 Helsinki 

 2.  YHTEYSTIEDOT REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA 

 Helsinki Marathon Oy 

 Kap Hornin Katu 7, 00220 Helsinki 

 info@helsinkimarathon.fi 

 3.  REKISTERIN NIMI 

 Helsinki Marathon Oy:n tapahtumien osallistuja- ja markkinointirekisteri 

 4.  REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE 

 EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on 

 - henkilön suostumus 

 - sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena 

 - asiakassuhde 

 5.  HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN JA REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS 

 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito, 

 ja suostumuksen antaneille henkilöille tuotteiden ja palveluiden markkinointi ja sen 

 kohdentaminen. Tapahtuman tulostietoja, joissa esiintyy myös asiakkaan nimi, seura, 

 sukupuoli, ikäluokka sekä juoksutulos, voidaan julkaista Rekisterinpitäjän internetsivuilla, 

 tapahtuman tulospalvelusivulla ja luovuttaa tilastointia varten. Lisäksi rekisteröidyn nimi 

 voidaan julkaista osallistujalistalla, mikäli rekisteröity antaa tähän erillisen 

 suostumuksen. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin. 

 6.  REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ 

 Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja: 



 -Rekisteröidyn nimi, sähköpostiosoite, syntymäaika, postiosoite, puhelinnumero, 

 kansalaisuus, sukupuoli, seura/joukkue/yritys, tilatut lisätuotteet ja -palvelut, t-paidan 

 koko, tavoiteaika ja ja muut kyseiseen tapahtumaosallistumiseen liittyvät tarvittavat 

 tiedot 

 - Tiedot rekisteröidylle lähetetyistä viesteistä ja asiakassuhteen sisällöstä, ostetuista 

 lisäpalveluista ja maksutapahtumista 

 -Tapahtuman tulostiedot (kuten juoksutapahtumien tulokset ja väliajat) 

 7.  REKISTERIN TIETOLÄHTEET 

 Rekisteröityä koskevat tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään ilmoittautumislomakkeen 

 kautta, sähköpostitse, puhelimitse, tai muulla vastaavalla tavalla. Tiedot voidaan antaa 

 myös käytettäessä rekisterinpitäjän palveluita tai muita rekistereitä. 

 8.  TIETOJEN SÄILYTTÄMISAIKA 

 Tietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen kohdassa 5 määriteltyjen tarkoitusten 

 toteuttamiseksi kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti. Asiakassuhteen 

 päättymisen jälkeen tietoja säilytetään enintään kymmenen vuotta. 

 9.  HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELIJÄT 

 Rekisterinpitäjän työntekijöiden lisäksi tietoja voivat käsitellä myös kolmannet osapuolet, 

 joille rekisterinpitäjä on ulkoistanut henkilötietojen käsittelyn voimassa olevan 

 tietosuojalainsäädännön mukaisesti, jolloin rekisterinpitäjä takaa sopimusjärjestelyin, 

 että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja 

 muutoin asianmukaisesti. 

 10.  SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN  SIIRTO EU:N TAI 

 EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE 

 Tietojanne ei luovuteta eteenpäin muutoin kuin tilatun palvelun toteuttamiseksi on 

 tarpeen ja ne jäävät ainoastaan rekisterinpitäjälle. Tietojanne ei siirretä EU:n tai 

 Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

 11.  REKISTERÖIDYN OIKEUDET 

 Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut 

 tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon 

 täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin 

 oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisteröidyllä on oikeus 



 kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja ilmoittamalla siitä 

 kirjallisesti kohdassa 2 mainittuun osoitteeseen tai sähköpostiin. Rekisteröidyllä on 

 oikeus vaatia rekisterinpitäjää poistamaan hänen tietonsa rekisteristä ilmoittamalla siitä 

 kohdassa 2 mainittuun osoitteeseen tai sähköpostiin. 

 Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. 

 Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa 

 (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). 

 12.  REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET 

 Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät 

 tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, 

 niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. 

 Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia 

 ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään 

 luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. 

 13.  TIETOSUOJASELOSTEEN MUUTTAMINEN 

 Rekisterinpitäjä pidättää itsellään oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta. 

 Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Suosittelemme 

 tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti. 


