
Suomen Ilmailuliiton tukisäätiön tietosuojakäytännöt 
 

1. Rekisterinpitäjä 
Tukisäätiö kerää, käsittelee ja luovuttaa henkilötietoja avustusten hallinnoimiseksi ja 
Ilmaurheilurahaston hoitamiseksi sekä säätiön lakisääteisten velvollisuuksien hoitamiseksi. 
 
Rekisterinpitäjänä on Suomen Ilmailuliiton tukisäätiö sr. 
 
Rekisterinpitäjän yhteystiedot: Suomen Ilmailuliiton tukisäätiö, Helsinki-Malmin lentoasema, rak. 
15, 00700 Helsinki 
 
Yhteyshenkilö: tukisäätiön sihteeri Timo Latikka 
Osoite: Suomen Ilmailuliiton tukisäätiö sr, Helsinki-Malmin lentoasema, rak. 15, 00700 Helsinki 
Sähköposti: timo.latikka@ilmailuliitto.fi 
 

2. Henkilötietojen kerääminen 
Keräämme henkilötietoja tukisäätiön avustuksia haettaessa ja myönnettyjä avustuksia 
maksettaessa. Henkilötiedot saamme avustusten hakijoilta. 
 
Keräämme ja käsittelemme esimerkiksi seuraavia henkilötietoryhmiä: 
- avustusta hakevan yhteisön avustushankkeen yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot (sähköposti 

ja puhelin) 
- avustusta hakevan yksityishenkilön nimi ja yhteystiedot (osoite, puhelin ja sähköposti).  
- myönnetyn avustuksen saajan nimi, yhteystiedot (osoite, puhelin ja sähköposti), henkilötunnus, 

verotuskunta ja tilinumero (IBAN ja BIC), kun avustuksen saaja on luonnollinen henkilö 
- myönnetyn avustuksen saajan yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot, kun avustuksen saajana on 

yhteisö 
 
Ilmaurheilurahaston osalta keräämme henkilötietoja, kun urheilija aloittaa rahaston käytön.  
 
Henkilötiedot saamme rahaston käytön aloittavalta urheilijalta.  
Keräämme ja käsittelemme esimerkiksi seuraavia henkilötietoryhmiä: 
- rahastoa käyttävän urheilijan nimi, henkilötunnus, yhteystiedot (osoite, puhelin, sähköposti) 
- rahastoa käyttävän joukkueen vastuu-urheilijan nimi 

 
3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste 

Keräämme ja käsittelemme vain henkilötietoja, jotka ovat tarpeen säätiön toiminnan hoitamista 
varten. 
Käsittelemme henkilötietoja ensisijaisesti avustus- tai urheilijasuhteen hoitamiseksi. 
Voimme käsitellä henkilötietoja lakisääteisten velvoitteidemme täyttämiseksi esimerkiksi koskien 
kirjanpitoa tai toteuttaaksemme viranomaisten (esim. veroviranomaiset) lakiin perustuvat 
tietopyynnöt. 
Käsittelemme henkilötietojasi myös muihin tarkoituksiin, mikäli olet antanut suostumuksesi 
tällaiseen käsittelyyn. 

 
4. Henkilötietojen siirrot ja luovutukset 

Voimme luovuttaa henkilötietoja kolmansille osapuolille: 
- lain sallimassa tai vaatimassa laajuudessa, kuten maksutietojen toimittaminen verohallinnolle, 

toimivaltaisen viranomaisen esittämän tietopyynnön toteuttamiseksi taikka tietojen 
luovuttamiseksi oikeudenkäyntiä varten; 



- kun kolmas osapuoli käsittelee toimeksiannostamme henkilötietoja meidän puolestamme ja 
ohjeidemme mukaisesti (esim. kirjanpito). Huolehdimme aina henkilötietojesi asianmukaisesta 
käsittelystä; 

- kun arvioimme, että luovuttaminen on välttämätöntä oikeuksiemme toteuttamiseksi, sinun ja 
muiden turvallisuuden suojelemiseksi, väärinkäytösten tutkimiseksi tai viranomaisen pyyntöön 
vastaamiseksi; 

- sinun suostumuksellasi osapuolille, joita suostumus koskee.  
 

5. Henkilötietojen säilyttäminen 
Henkilötietoja säilytetään ainoastaan niin kauan kuin se on tarpeellista tässä dokumentissa 
määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi. 
Henkilötiedot poistetaan, kun niiden säilyttäminen ei ole enää tarpeen lain tai kummankaan 
osapuolen oikeuksien tai velvollisuuksien toteuttamiseksi. 
 

6. Henkilötietojen siirto EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle 
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle. 
 

7. Rekisteröidyn oikeudet 
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa henkilötietonsa. Voit milloin tahansa pyytää henkilötietojesi 
oikaisemista, päivittämistä tai poistamista. Huomaa kuitenkin, että sellaisten henkilötietojen, jotka 
ovat välttämättömiä tässä dokumentissa määriteltyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi, tai 
joiden säilyttämistä laki edellyttää, ei voida poistaa. 
 
Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa ja rajoittaa henkilötietojensa käsittelyä sovellettavan lain 
edellyttämässä laajuudessa. 
 
Käsitellessämme henkilötietoja suostumuksen perusteella, rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa 
peruttaa antamansa suostumus. Säätiö ei tämän jälkeen käsittele henkilötietojasi, ellei käsittelyyn 
ole olemassa muuta oikeusperustetta. 
 
Pyynnöt oikeuksiesi käyttämiseen voit lähettää postitse tai sähköpostitse säätiön rekisterinpitäjän 
yhteyshenkilönä toimivalle säätiön sihteerille. Ennen pyynnön toteuttamista varmistamme 
henkilöllisyytesi.  
 
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä tietosuojavaltuutetun 
toimistolle. 
 

8. Tietoturva 
Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa.  
Tiedot tallennetaan tietojärjestelmään, joka on suojattu käyttäjien henkilökohtaisella 
käyttäjätunnuksella. Tietoihin pääsevät ja niitä käsittelevät vain henkilöt, joilla on säätiön antaman 
tehtävän puolesta niihin oikeus.  
 

9. Tämän dokumentin muuttaminen 
Tukisäätiön voi muuttaa tätä tietosuojakäytännöistä kertovaa dokumenttia. Viimeisin päivitetty 
versio tästä dokumentista julkaistaan Tukisäätiön verkkosivuilla: www.ilmailuliitto.fi/tukisaatio 
 
Tämä dokumentti on päivitetty 4.6.2018. 
 

http://www.ilmailuliitto.fi/tukisaatio

