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Joensuun kaupungin liikuntapalvelut / Joensuun
Urheiluakatemia
Länsikatu 15 4 A-rakennus 3.kerros 80110 Joensuu
050 590 6530 (akatemiakoordinaattori Anu Korhonen)
Akatemiakoordinaattori Anu Korhonen
anu.korhonen@joensuu.fi, 050 5906530
Valmennuskoordinaattori Kimmo Hyppönen
kimmo.hypponen@joensuu.fi, 050 4367839
Kauppakatu 18-20, 4.krs 80100 Joensuu
Joensuun kaupungin tietosuojavastaava
tietosuojavastaava@joensuu.fi
- urheilijoiden urheiluakatemian toimintaan
osallistumisen ja palvelujen käyttämisen
mahdollistaminen
- urheilijan tietojen tilastointi mm.
Olympiakomitean ja akatemian
yhteistyöoppilaitosten tarpeisiin
rekisteröidyn antama suostumus
-

yhteystiedot kuten nimi, osoite, puhelinnumero,
sähköpostiosoite
- opiskelua koskevat tiedot kuten oppilaitos,
opiskeltava ala, opiskelijanumero
- urheilua koskevat tiedot kuten laji, seura,
menestystiedot, valmentaja
- urheilijan täyttämä paperinen/sähköinen
hakemus tai suullinen tiedonanto
- oppilaitoksen antamat tiedot
(opiskelijanumerot, opintoala)
Tietoja käsitellään webropol-ohjelman ja excel –
tiedostojen avulla
Tietoihin pääsevät vain akatemia- ja
valmennuskoordinaattori kirjautumalla omilla
tunnuksilla koneelle/järjestelmiin.

Joensuun kaupunki / yksikön virallinen nimi
Rantakatu 20, 80100 Joensuu / p. 013 267 7111 / y-tunnus 0242746-2

TIETOSUOJASELOSTE
Seloste henkilötietojen käsittelystä ja
rekisteröidyn oikeuksista
EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679)

10. Automatisoitu
päätöksenteko, mukaan lukien
profilointi (EU:n tietosuojaasetuksen artikla 22)
11. Tietojen säännönmukaiset
luovutukset

Automatisoituja päätöksiä ei tehdä.

Tietoja luovutetaan urheiluakatemian valmentajille
sekä yhteistyöoppilaitoksille toiminnan seuraamista ja
urheiluakatemiaopintojen kirjaamista varten.
12. Tietojen siirto EU:n tai ETA- Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.
alueen ulkopuolelle
13. Henkilötietojen
Urheiluakatemian jäsentietoja säilytetään toistaiseksi.
säilytysaika
14. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat
henkilötiedot.
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojensa
oikaisemista tai poistamista.
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää käsittelyn
rajoittamista tai vastustaa käsittelyä.
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää henkilötietojen
siirtämistä järjestelmästä toiseen/rekisterinpitäjältä
toiselle.
Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa antamansa
suostumus, mikäli henkilötietojen käsittely perustuu
rekisteröidyn antamaan suostumukseen.
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus
Tietosuojavaltuutetun toimistoon, mikäli rekisteröity
katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen
käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa
tietosuojalainsäädäntöä.
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