
 

 
 
1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö 
 
Rekisterinpitäjä: Suur-Saimaan Ympäriajot  (jäljempänä SSYA) –
tapahtumaa järjestävät yhdistykset Mikkelin Mobilistit r.y. ja Etelä-
Karjalan Vanhat Ajoneuvot ry. 
Osoite: Puistotie 10 
50600 MIKKELI 
Puhelin: 0500-653570 
Sähköposti: risto.juhani.ruuskanen@gmail.com  
Yhteyshenkilö: Risto Ruuskanen 
 
2. Rekisteröidyt 
 
Rekisterissä käsitellään Suur-Saimaan Ympäriajoihin ilmoittautuneitten tietoja. 
 
3. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus 
 
Rekisterin käyttötarkoituksena on SSYA-tapahtumaan ilmoitettujen tietojen ajantasainen hallinta.  
 
Henkilötietojen käsittely perustuu tapahtuman järjestävien yhdistysten tarpeeseen ylläpitää rekisteriä 
tapahtuman toteuttamiseksi tarvittavista tiedoista.   
 
Rekisteriin kerätään ajoneuvon kuljettajan ja ajoneuvon tiedot:  
 

- Ajoneuvon: merkki, malli, valmistusvuosi, valmistusmaa, ja tekniset tiedot 
 
4. Käsiteltävät henkilötiedot  
 
Rekisterissä käsitellään SSYA-tapahtumaan osallistuvien ajoneuvon kuljettajien tietoja. Näitä tietoja 
ovat kuljettajan: 
  

- ajoihin osallistumiskerta; 
- osallistuminen asu-ajoneuvokilpailuun 
- etu- ja sukunimi; 
- kotikunta; 
- asunto-osoite; 
- sähköpostiosoite; 
- puhelinnumero; 
- sähköisen viestinnän tunnistetiedot; (email osite) 
- kuljettajan harrasteajoneuvoyhdistys tai vastaava;  
- valokuva ajoneuvosta ja sen miehistöstä 

 
Rekisteriin ei kerätä kuljettajan henkilötunnusta eikä ajoneuvon rekisterinumeroa. 
 
 
5. Säännönmukaiset tietolähteet  
 
Henkilötiedot kerätään vain ajoneuvon kuljettajalta itseltään tai muulta osanottajan tapahtumaan 
ilmoittaneelta. Järjestäjien suorittama valokuvaaminen tapahtuu ennalta ilmoitetussa paikassa ja 
siihen osallistuminen ei ole pakollista. 
 
6. Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva 
 
Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ja tallennettu yhdistysten järjestelmään, johon on 
rajattu pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja SSYA-tapahtuman 
järjestämiseen liittyvien työtehtäviensä hoitamiseksi. Kyseisillä henkilöillä on käytössään 
henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat.  
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Henkilötiedot on suojattu ulkopuoliselta käytöltä ja jäsentietojen käyttöä valvotaan. Jäsenellä on 
henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasanasuojaus. Yhdistysten ulkopuolelle lähetettävät 
henkilötiedot salataan. Käytetyt työasemat ja tallennusmediat ovat salattu. 
 
7. Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot 
 
Rekisteriin kerätyistä tiedoista luovutetaan Ajojulkaisun painajalle ja medialle seuraavat tiedot: 

- ajoneuvon kuljettajan osallistumiskerta ajoihin 
- ajoneuvon osallistumisnumero 
- osallistuminen asu-ajoneuvokilpailuun 
- kuljettajan nimi 
- kuljettajan kotikunta 
- ajoneuvon tiedot 
- ajoneuvokunnan sijoitus kilpailussa 

 
Ajojulkaisua painetaan noin 3000 kpl ja se jaetaan seuraavasti:  
 -tapahtuman osanottajille ja toimihenkilöille 
 -yhteistyökumppaneille 
 -rastipaikoilla yleisölle 
 
Muita tietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle 
 
8. Henkilötietojen siirrot Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle 
 
Yhdistykset eivät käytä tietojen käsittelyssä muita palveluntarjoajia.  
 
9. Henkilötietojen säilytysaika 
 
Henkilö- ja ajoneuvotiedot säilytetään rekisterissä niin kauan, kuin SSYA-tapahtumaa järjestetään.  
 
10. Profilointi 
 
Tietoja ei käytetä profilointiin.  
 
11. Rekisteröidyn oikeudet 
 
Tietoja ei käytetä markkinointiin.  
 
Lisäksi rekisteröidyllä on lähtökohtaisesti oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti 
milloin tahansa: 
 

- saada tieto henkilötietojensa käsittelystä; 
- saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat yhdistysten käsittelemät 

henkilötiedot;  
- vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä; 
- vaatia henkilötietojensa poistamista; 
- peruuttaa suostumuksensa ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin, kuin 

henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen;  
- vastustaa henkilötietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä 

perusteella siltä osin, kuin henkilötietojen käsittelyperusteena on yhdistysten oikeutettu etu; 
- saada henkilötietonsa koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle 

rekisterinpitäjälle edellyttäen, että rekisteröity on itse toimittanut kyseiset henkilötiedot 
yhdistyksille, yhdistykset käsittelevät kyseisiä henkilötietoja rekisteröidyn suostumuksen 
perusteella ja käsittely suoritetaan automaattisesti; ja 

- vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista.  
 
Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö tämän 
tietosuojaselosteen Yhteydenotot-kohdan mukaisesti. Yhdistykset voivat pyytää rekisteröityä 
tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen pyynnön 
käsittelemistä. Yhdistykset voivat kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa 
säädetyllä perusteella.  



 
12. Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle 
 
Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen 
Euroopan unionin jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa rekisteröidyn asuinpaikka tai työpaikka 
sijaitsee, mikäli rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan 
tietosuojalainsäädännön mukaisesti. 
 
 
13. Yhteydenotot 
 
Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja 
muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse  osoitteeseen risto.juhani.ruuskanen@gmail.com. 
Rekisteröity voi myös ottaa yhteyttä henkilökohtaisesti tai kirjallisesti alla olevaan osoitteeseen: 
 
 
Suur-Saimaan Ympäriajo 
Risto Ruuskanen 
Puistotie 10 
50600 MIKKELI 
 
14. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen 
 
Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä 
tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 28.02.2019. 
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