
Henkilötietojen käsittely Shakkiliitossa 
 
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 2016/679 (GDPR) soveltaminen alkaa 25.5.2018. Tietosuoja-
asetuksen tarkoituksena on parantaa EU-kansalaisten henkilötietojen suojaa. Henkilötietoja ovat 
kaikki ne tiedot, joista henkilö voidaan suoraan tai epäsuorasti tunnistaa. Tällaisia tietoja ovat 
esimerkiksi nimi, henkilötunnus, ikä, puhelinnumero ja osoite. Henkilörekisterejä taas ovat kaikki 
listat ja muut materiaalit, joissa tällaisia henkilötietoja esiintyy.  
 
 
MITÄ TIETOJA SHAKKILIITTO KERÄÄ JA MIHIN NIITÄ KÄYTETÄÄN? 
 
Suurin osa Shakkiliiton palveluista on maksullisia, ja osallistuminen liiton järjestämään toimintaan 
muodostaa sopimuksen osallistujan ja Shakkiliiton välille. Shakkiliitto kerää osallistujista 
henkilötietoja lisenssimaksujen, kilpailujen ja tapahtumien, koulutusten ja valmennusten, seurojen 
ja jäsenyhdistysten jäsentietojen, jäsenlehden tilausten tai muiden asiakassuhteiden sekä 
shakkifoorumin käyttäjätietojen kautta. Tietoa voidaan kerätä suoraan henkilöltä itseltään tai 
muualta. 
 
Shakkiliiton pelaajalisenssin hankkivalta ja/tai liiton alaiseen kilpailuun tai muuhun toimintaan 
esimerkiksi pelaajana, toimitsijana, valmentajana, työntekijänä tai luottamushenkilönä 
osallistuvalta, asiakassuhteessa liittoon kuuluvalta tai liiton palveluihin (esim. shakkifoorumi) itse 
rekisteröityneiltä voidaan kerätä seuraavat henkilötiedot: nimi, ikä, henkilötunnus, sukupuoli, kieli, 
kansalaisuus, kotiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja seura tai muu, jota pelaaja edustaa, 
esim. koulun nimi. Samat tiedot kerätään myös alaikäisen lapsen huoltajalta. Kilpailuihin, 
koulutuksiin, tilaisuuksiin ja tapahtumiin osallistuvia voidaan myös valokuvata ja videoida.  
 
Shakkiliitto käsittelee henkilötietoja normaalin asiakassuhteen (mm. lehti-, kirja- ja 
tarviketilaukset, matkavaraukset) tai kilpailutoimintaan liittyvien asioiden pohjalta.  
 
Henkilötietojen käsittely kilpailutoiminnassa on tarpeellista kilpailutoiminnan sujuvuuden ja 
selolaskennan (kansainvälisesti myös elolaskennan) varmistamiseksi. Kilpailujen tulokset 
julkaistaan ja kilpailun jälkeen tulokset toimitetaan selo- ja mahdollisesti myös elolaskentaan. 
Kilpailutuloksista tuotetaan näin useita vahvuus- ja muita tunnuslukuja, joita käytetään kilpailuissa 
muun muassa alkurankingin ja osallistumisoikeuden määrittämiseen sekä pelaajien oman sekä 
keskinäisen tason vertailuun että myös maajoukkuevalintoihin. Toiminnan kansainvälisyyden 
vuoksi henkilötietoja luovutetaan myös Kansainväliselle Shakkiliitolle Fidelle. Fidelle luovutettavia 
henkilötietoja ovat: nimi, syntymäaika, sukupuoli, kansalaisuus ja valokuva.  
 
Kilpailutuloksia, selo- ja valintalistoja sekä kaikkea muuta kilpailutoimintaan oleellisesti liittyvää, 
esimerkiksi tuloksia, edustusvalintoja, kilpailupelejä, valokuvia, videoita, tuloksista muodostettuja 
listauksia jne. julkaistaan eri lähteissä. Shakkiliitto käyttää pääasiallisena kilpailuohjelmistona 
SwissManager-nimistä ohjelmistoa, jolla tulokset välitetään internetissä 
www.chess-results.com-tulossivustolle, selolaskentaan sekä Fiden elolaskentaan. Tuloksia ja niistä 
muodostettuja tilastoja voidaan toimittaa julkaistavaksi myös muilla verkkosivuilla, teksti-tv:ssä, 
televisiossa, sanoma- ja aikakauslehdissä, sosiaalisessa mediassa sekä liiton hallinnoimissa video- 
ja valokuvagallerioissa. 
 



Tietoja kerätään liittotasolla myös muuhun normaaliin ja arkipäiväiset rutiinit mahdollistavaan 
kilpailu- ja järjestötoimintaan. Näin ollen liiton sivuilla julkaistaan henkilötietoja sisältäviä tietoja 
työntekijöistä ja luottamushenkilöistä, toimitsijapätevyyksistä, ansiomerkeistä, toimikunnista, 
jäsenseuroista ja niiden yhteyshenkilöistä, lisenssien voimassaolosta, sekä mahdollisista 
rikkomuksista ja kilpailukielloista. 
 
Kilpailutulokset ja selojärjestelmä (kuten myös muut vahvuuslukujärjestelmät, kuten elolaskenta, 
ja niihin rinnastettavat rankingsysteemit) ovat oleellinen osa toimivaa kilpailujärjestelmää ja 
dokumentoivat Shakkiliiton kilpailuhistoriaa. Näihin tallennettuja tietoja ei poisteta koskaan, sillä 
tietojen poistaminen rikkoisi koko järjestelmän. 
 
Normaalissa asiakassuhteessa (lehtitilaus tms.) olevan tai esimerkiksi shakkifoorumin 
rekisteröityneen käyttäjän tiedot poistetaan viiden vuoden passiivisuuden jälkeen. 
 
 
URHEILUN KÄYTÄNNESÄÄNTÖ 
 
Vuoden 2018 mittaan tietosuoja-asetuksen soveltamisen yksityiskohdat selviävät. Urheilulle 
tärkeitä soveltamisohjeita kirjataan Urheilun omaan käytännesääntöön, jonka on luvattu 
ilmestyvän mahdollisimman pian vuoden 2018 loppupuoliskolla.  
 
 
HENKILÖTIETOJEN SUOJAUS JA KÄSITTELIJÖIDEN SITOUTTAMINEN 
 
Kerättyjä henkilötietoja käsitellään Shakkiliitossa luottamuksellisesti. Liiton tietohallinnosta vastaa 
liiton hallitus, ja tietosuojavastaavana toimii liiton toiminnanjohtaja Marko Tauriainen 
(marko.tauriainen@shakkiliitto.fi). Rekisterinpitäjät ovat liiton työntekijöitä tai 
luottamushenkilöitä. Heidät sitoutetaan sopimuksin yhteisiin GDPR:n mukaisiin 
tietosuojaperiaatteisiin. 
 
 
OMIEN TIETOJEN TARKISTAMINEN, MUOKKAAMINEN JA POISTAMINEN 
 
Rekisteröidyillä on oikeus pyytää nähtäväkseen itseään koskevat tiedot. Nämä on toimitettava 30 
päivän sisällä pyynnöstä. Henkilöllä on myös oikeus pyytää virheellisten tietojen korjaamista ja 
päivittämistä. Henkilöllä on oikeus tietyiltä osin vaatia tietojensa poistamista, jos kerättyjä 
henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin. Henkilöllä on oikeus 
tehdä valitus viranomaiselle, jos hän kokee, että hänen oikeuksiaan on loukattu. 
 
 
LIITTEET 
SUOMISPORT – seloste käsittelytoimista  
 
Lisätietoja: www.shakkiliitto.fi/tietosuoja 
 


