
Urheiluseuran tai yhdistyksen toiminta Nimenhuudossa 
Urheiluseuran tai yhdistyksen täytyy ylläpitää tietosuojaselostetta, jossa kerrotaan muun muassa 
jäsenrekisterissä olevat tiedot ja niiden käyttötarkoitus.  

• Seura käyttää suomalaista Nimenhuuto.com-palvelua joukkueiden tapahtumista (esim. harjoitukset) 

tiedottamiseen ja tapahtumiin ilmoittautumiseen. 

• Tätä varten Nimenhuuto.com käsittelee osaa seuran henkilötiedoista. Käsiteltävät tiedot on 

listattu Nimenhuudon sivulla. 

• Nimenhuudossa olevat tiedot on huolellisesti suojattu palvelun tietosuojaselosteen mukaisesti. 

Nimenhuudon tietokannat sijaitsevat EU-alueella, eikä henkilötietoja siirretä EU:n ulkopuolelle. 
Joukkueiden manageri-jäsenet voivat listata ja ylläpitää henkilötietoja joukkueen Nimenhuuto-sivulla 
(valikon kohta Pelaajalista), ja tarvittaessa poistaa henkilön tiedot Nimenhuudosta napin klikkauksella. 
Nimenhuutoon lisättyjä henkilötietoja ei anneta kolmansille osapuolille. 

Tietosuoja-asetus edellyttää tietojen ajan tasalla pitämistä. Tässä auttaa Nimenhuudon automatisointi: 
esimerkiksi jos joku yhteystieto (esim. sähköposti) ei enää toimi, toimimattomuus on merkattu, eikä 
tietoa enää käytetä. Yhdistyksen on kätevä käydä nämä läpi ja mahdollisesti poistaa henkilöt tai 
päivittää uudet tiedot. 

Tietojen tarkastaminen ja poistaminen 
Nimenhuudon käyttäjä voi tarkastaa omat tietonsa kirjautumalla omilla tunnuksillaan joukkueen sivuille 
ja valitsemalla valikosta oman nimen kohdalta Oma profiili. Samalla sivulla tietoja voi muuttaa ja 
tallentaa uudet tiedot. Oma profiili -sivun tiedot ovat sekä käyttäjän itsensä että joukkueen manageri-
jäsenten luettavissa ja muokattavissa. 

Samalla sivulla on Poista oma profiilisi-nappi, jolla saa poistettua omat henkilötietonsa Nimenhuudon 
tietokannoista. Huom. poistettuja tietoja ei saa enää takaisin, joten klikkaile poistonappia varovasti. 

Tietojen julkisuus 
Nimenhuudon palvelimet on huolellisesti suojattu ja tietokantaan pääsy rajattu tällä hetkellä vain 
kahdelle palvelun työntekijälle. Henkilötietojen näkyminen riippuu joukkueen asetuksista, joita 
joukkueen managerit voivat säätää. 

Oletusarvoisesti "julkista" eli kaikille näkyvää henkilötietoa joukkueessa ovat joukkueen jäsenten nimet. 
"Puolijulkista" ovat joukkueen muille jäsenille näkyvät yhteystiedot ja puhelinnumerot—sekä tietenkin 
IN/OUT-ilmoittautumisesi ja lisäämäsi tapahtumat. Tällaisille ryhmän sisällä näkyville tiedoille hyvä 
nimitys voisi olla "puolijulkiset" tiedot muistutuksena siitä, että ryhmän kokoonpano voi muuttua. Tiedot 
eivät sikäli ole "salaisia", vaan uudet joukkueen uudet jäsenet näkevät nämä tiedot myös. Vain 
käyttäjälle itselleen näkyvää tietoa ovat sitten mm. se, mihin kaikkiin joukkueisiin käyttäjä kuuluu ja 
onko käyttäjä ostanut mobiilisovelluksen tilausta. 

Tapahtumien, viestien ja tiedostojen julkisuudesta voivat päättää sekä kyseisten tietojen lisääjä että 
joukkueen managerijäsenet. 

 

https://tietosuoja.fi/rekisterinpitajan-seloste-kasittelytoimista
https://nimenhuuto.com/policy/tallennettavat-tiedot
https://nimenhuuto.com/policy

