
REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE  

Tämä on Disc Golf Hyvinkää ry:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 

(GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 10.2.2021 

Rekisterinpitäjä  

Disc Golf Hyvinkää ry, Kuusitie 17, 05470 HYVINKÄÄ 

Yhteyshenkilö 

Veli Ahola 

Takaniityntie 16 A 3 

05810 HYVINKÄÄ 

puh. 040 179 7558 

veli.ahola@outlook.com 

Rekisterin nimi  

Disc Golf Hyvinkää ry:n palkinnonsaajarekisteri 

Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

Rekisterin pitäjä kerää järjestämistään frisbeegolfkilpailuista yli 100€:n arvoisten palkintojen 

voittaneiden tiedot, koska on lain mukaan velvollinen ilmoittamaan verottajalle yli 100€:n arvoisten 

raha-, tuote- ja lahjakorttipalkintoja voittaneiden tulot. Ottaessaan vastaan kilpailupalkinnon palkittu 

hyväksyy tietojensa tallennuksen palkinnonsaajarekisteriin. Palkinnot ilmoitetaan verottajalle 

tulorekisterin välityksellä. Rekisterin tietoja ei käytetä muuhun tarkoitukseen.  

Rekisterin tietosisältö  

Rekisteriin kerätään yli 100€:n arvoisen palkinnon saajilta: 

• Nimi 

• Henkilötunnus 

• sähköpostiosoite 

• Kilpailukohtainen voittosumma ja/tai voitettujen tuote- ja/tai lahjakorttipalkintojen arvo Disc Golf 

Hyvinkää ry:n järjestämistä kilpailuista voitetuista palkinnoista 

Säännönmukaiset tietolähteet  

Tiedot kerätään palkinnonsaajilta heidän oman ilmoituksensa mukaan. 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset 

Rekisterin tietoja luovutetaan vain tulorekisteriin Verohallintoa varten rekisterin pitäjän lainmukaisen 

ilmoitusvelvollisuuden myötä. 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

Rekisterin tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 

Rekisterin suojauksen periaatteet 

Rekisteri on tallennettu vain paperisena rekisterin pitäjän yhteyshenkilöllä tai hänen nimeämällään 

luotetulla Disc Golf Hyvinkää ry:n hallituksen jäsenellä.  

Rekisterin tietojen käsittelijä(t)  

Rekisterin tietoja käsittelee vain rekisterin pitäjän yhteyshenkilö tai hänen nimeämänsä luotettavat 

henkilöt Disc Golf Hyvinkää ry:n hallituksesta. Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja 

niitä käsitellään luottamuksellisesti. 

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä 

kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. 

Rekisterin pitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta 

virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai 



rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterin pitäjän yhteyshenkilöön 

tiedon korjaamiseksi. 

Tietojen poistaminen  

Rekisteröidyt tiedot tuhotaan välittömästi sen jälkeen, kun rekisterin pitäjän lakisääteinen 

ilmoitusvelvollisuus on täytetty. Rahapalkinnon vastaan ottaneiden henkilöiden osalta viiden päivän 

kuluessa maksupäivästä sekä tavara- tai lahjakorttipalkinnon vastaanottajien osalta viimeistään 

palkinnon vastaanottamista seuraavan kuukauden viidentenä päivänä. 


