
Ohjaajarekisterin tietosuojaseloste 

1. Rekisterin pitäjä

Suomen Latu ry 

Olympiastadion, Paavo Nurmen tie 1, 00250 Helsinki 

Puh. 09 8567 7440 

www.suomenlatu.fi 

2. Yhteyshenkilöt

Ohjaajarekisteriin ja -klubiin liittyvissä asioissa: 

hanna.okkonen@suomenlatu.fi 

3. Rekisterin nimi

Suomen Ladun Ohjaajarekisteri 

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Ohjaajien kurssihistoria kerätään talteen ohjaajarekisteriin. 

Julkisen puolen ohjaajarekisterin tietoja käytetään ohjaajarekisterin hakutoimintoihin. 

Tiedoista nimi, yhdistys, paikkakunta ja toiminta-alue, ohjattava laji, henkilö kuva ja -kuvaus 

näkyvät ohjaajarekisterin hakutuloksissa. Muita tietoja: sähköpostiosoite, postiosoite, 

puhelinnumero ja syntymävuosi kerätään yhteydenottoja, asiakaspalvelua, postituksia, 

ohjaajaklubin uutiskirjeen lähettämistä,  asiakaskyselyitä, palveluiden kehittämistä, 

raportointia, tilastointia, markkinointia ja muita mahdollisia yhteydenottoja varten. 

Ei julkisen puolen ohjaajarekisteriin kerättyjä henkilötietoja käytetään  asiakaspalvelua, 

raportointia ja tilastointia varten. Tiedot näkyvät vain Suomen Ladun toimiston 

henkilökunnalle. 

5. Rekisterin tietosisältö

Ohjaajarekisteriin kerätään ulkoilu- ja luontolajien ohjaajien henkilötietoja. Rekisteriin voi 

rekisteröityä Suomen Ladun ohjaajakurssin käyneet sekä muuten ohjaajiksi pätevöityneet. 

Ohjaajarekisteriin kerätään myös Suomen Ladun ohjaajien kouluttajat. Ohjaajarekisteriin voi 

rekisteröityä julkiselle tai ei julkiselle puolelle. 

Rekisteriin kerätään seuraavia tietoja: nimi, kuva, paikkakunta, jäsenyhdistys, ohjattavat lajit, 

sähköpostiosoite, postiosoite, puhelinnumero ja syntymävuosi, ohjaajarekisteriin 

liittymispäivämäärä sekä mahdollinen ohjaajan itse kirjoittama kuvaus itsestään. 



Julkisella puolella ohjaajan nimi, kuva, paikkakunta, jäsenyhdistys, ohjattavat lajit, 

ohjaajarekisteriin liittymispäivämäärä sekä mahdollinen ohjaajan itse kirjoittama kuvaus 

itsestään sekä halutessaan puhelinnumero, näkyvät ohjaajarekisterin ohjaajien hakusivulla. 

Muut tiedot näkyvät vain Suomen Ladun henkilökunnalle. 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Ohjaajat lisäävät itse kaikki rekisteriin tallennettavat tiedot ohjaajarekisterin 

ilmoittautumislomakkeen kautta. 

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Julkisen puolen ohjaajarekisteriin tallennettavista tiedoista nimi, kuva, paikkakunta, 

jäsenyhdistys, ohjattavat lajit, ohjaajarekisteriin liittymispäivämäärä sekä mahdollinen 

ohjaajan itse kirjoittama kuvaus itsestään sekä halutessaan puhelinnumero näkyvät 

ohjaajarekisterin sivuilla julkisesti ohjajahakujen tuloksissa. Julkisen puolen yhteystiedot 

näkyvät vain Suomen Ladun henkilökunnalle ja ohjaajarekisterin tekniikasta vastaavalle 

Koodiviidakko Oy:lle. 

Ei julkisen puolen ohjaajarekisteriin tallennetut tiedot näkyvät vain Suomen Ladun 

henkilökunnalle ja ohjaajarekisterin tekniikasta vastaavalle Koodiviidakko Oy:lle. 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Noudatamme tietojen suojauksessa Suomen lainsäädäntöä ja EU:n tietosuoja-asetusta. Pääsy 

tietoihin vaatii käyttöoikeudet ja salasanalla kirjautumisen palveluun. Varmistamme 

säännöllisesti, että tietojen käsittelijät noudattavat vaatimaamme tietosuojan tasoa. 

9. Oikeus tarkistaa ja muokata rekisterin tietoja

Sekä julkiselle että suljetulle puolelle rekisteröityneet voivat nähdä ja muokata omia tietojaan itse 

tietojen muokkauslomakkeen kautta. Lomakkeen voi pyytää omaan sähköpostiin ohjaajarekisterin 

sivuilta. 


