
 

Uudenmaan Vetokoiraurheilijat ry 

- 

Kilpailuun osallistuvien henkilötietojen käsittely 
  

Uudenmaan Vetokoiraurheilijat ry järjestää kilpailuja. Kilpailujen järjestämistä sekä tulosten tuottamista ja 
julkaisua varten Uudenmaan Vetokoiraurheilijat kerää henkilötietoja. 

Uudenmaan Vetokoiraurheilijat ry henkilötietojen käsittelystä vastaa seuran kilpailuvastaavat, joiden 
yhteystiedot löytyvät kulloisenkin kilpailutapahtuman tiedoista. 

Kilpailutapahtuma voi olla maksullinen tai ilmainen palvelu. Osallistuminen kilpailutapahtumaan 
muodostaa sopimuksen osallistujan ja Uudenmaan Vetokoiraurheilijoiden välille. Uudenmaan 
Vetokoiraurheilijat kerää osallistujista henkilötiedot ilmoittautumisen yhteydessä. Uudenmaan 
Vetokoiraurheilijat käsittelee näitä tietoja kilpailutapahtumien pohjalta ja tuottaa näiden perusteella muun 
muassa osallistujalistat, lähtölistat ja kilpailutulokset. Kerättäviä henkilötietoja käytetään myös 
kilpailutapahtumasta tiedottamiseen osallistujille. Mahdollisissa kilpailun sääntörikkomustapauksissa 
Uudenmaan Vetokoiraurheilijat toimittaa osallistujan tiedot kilpailutapahtuman kattojärjestölle kuten 
Suomen Valjakkourheilijoiden liitto ry:lle tai Suomen Palveluskoiraliitolle.  

Kilpailua varten osallistujista kerätään: 

- nimi 
- jäsenseura 
- yhteystiedot (sähköposti, puhelin, tarvittaessa myös osoitetiedot) 
- koiran tiedot (nimi, tunnistenumero, rotu) 
- lisenssitiedot 
- ikäryhmäluokkiin osallistuvilta syntymävuosi  
- lisätietona osallistujan itsensä kirjoittama tieto 

 

Osallistujalista, lähtölistat ja kilpailutulokset (=julkaistava materiaali) voidaan julkaista missä tahansa 
mediassa mm. paikallislehdet, valtakunnalliset lehdet, Valjakkourheilu lehti, seurojen ja alueiden www-
kotisivut ja sosiaalisen median palvelut. Lisäksi julkaistava materiaali on esillä painettuna mediana 
kilpailupaikalla muun muassa ilmoitustaululla sekä kilpailutoimitsijoiden käytettävissä.  

Julkaistava materiaali toimitetaan kilpailutapahtuman kattojärjestölle kuten Suomen Valjakkourheilijoiden 
liitto ry:lle, Suomen Palveluskoiraliitolle, International Federation of Sleddog Sports.  
 
Julkaistavassa materiaalissa ei julkaista osallistujan yhteystietoja tai syntymävuotta. Kilpailutuloksia varten 
osallistujatietoihin voidaan liittää tietoja kilpailutapahtumista kuten kilpailuluokkien tulokset, sijoitus 
kilpailussa. Uudenmaan Vetokoiraurheilijat säilyttää julkaistavan materiaalin omalla www-sivuillaan, 
sosiaalisessa mediassa sekä seuran arkistoissa tarpeelliseksi katsomansa ajan. Uudenmaan 
Vetokoiraurheilijat ei vastaa kolmansille osapuolille toimitetun julkaistavan materiaalin elinkaaresta. 
 

Uudenmaan Vetokoiraurheilijat säilyttää kerättyjä henkilötietoja (pois lukien julkaistava materiaali) 
enintään 1 vuoden ajan. 

 



Kilpailutapahtumista muodostuu valokuva-, videokuva, livevideokuva sekä äänimateriaalia. Tätä materiaalia 

jaetaan muun muassa sosiaalisessa mediassa, www-sivuilla ja painetussa mediassa. Ilmoittautumalla 

kilpailutapahtumaan osallistuja hyväksyy osallistujaa esittävän materiaalin julkaisemisen. 

 

Henkilöllä on seuraavat oikeudet kilpailuun liittyvien henkilötietojen käsittelyn osalta: 

1) Henkilöllä on oikeus pyytää nähtäväkseen itseään koskevat tiedot. Nämä on toimitettava 30 päivän 
sisällä pyynnöstä. 

2) Henkilöllä on oikeus pyytää virheellisten tietojen päivittämistä. 

3) Henkilöllä on oikeus vaatia tietojensa poistamista, jos henkilö ei ole ilmoittautunut kilpailuun. 

4) Henkilöllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos hän kokee, että hänen oikeuksiaan on 
loukattu. 

 

 


