FC ULVILA RY
JUNIORIKORTTI - TIETOSUOJASUOSTUMUS - KUVAUS- JA JULKAISULUPA
Aloittanut,
pvm.

Pelinumero

Lisenssinumero

PELAAJAN HENKILÖTIEDOT:
Sukunimi ja etunimet
Synt.aika + henk.tunnus
Katuosoite
Postiosoite
Pelaajan puhelinnro/email
Entinen seura
HUOLTAJAN YHTEYSTIEDOT:
Nimi
Puh.nro / matkapuh.nro
Email
Nimi
Puh.nro / matkapuh.nro
Email
Seurassa pelaavat sisarukset (nimi ja
joukkue)
Jopox-tunnukset saatuaan huoltaja
täydentää siellä olevat tiedot.
Harrastukseen vaikuttavia tekijöitä (allergiat, muut harrastukset jne.)

TAPATURMAVAKUUTUS:
tapaturmavakuutus lisenssin yhteydessä

oma tapaturmavakuutus

Huom! Jos pelaajalla on oma, voimassa oleva tapaturmavakuutus, joka korvaa jalkapallon kilpailutoiminnan, harjoittelutoiminnan ja
niihin liittyvien matkojen yhteydessä sattuneet tapaturmat kotimaassa ja ulkomailla lisenssikauden 1.1.-31.12. välisenä aikana, pelaaja
toimittaa seuralle vakuutustodistuksen. Vakuutustodistuksen saa omasta vakuutusyhtiöstä tai sen voi tulostaa myös seuran sivuilta
www.fculvila.fi > Materiaalipankki > Vakuutustodistus. Vain vakuutustodistuksen toimittamalla saat alennuksen Suomen Palloliiton
lisenssimaksusta.

FC ULVILA RY
JUNIORIKORTTI - TIETOSUOJASUOSTUMUS - KUVAUS- JA JULKAISULUPA
TIETOSUOJASUOSTUMUS
Henkilötietolain (523/1999) 10 § ja 24 §:n mukainen rekisteriseloste ja informointiasiakirja on luettavissa kokonaisuudessaan seuran
nettisivuilta www.fculvila.fi tai pyydettävissä seuran johtokunnalta.
Voimassa oleva tietosuojaseloste on laadittu ja päivitetty 23.05.2018

Tällä suostumuksella pelaaja/huoltaja vahvistaa lukeneensa seuran tietosuojaselosteen ja antaa suostumuksen siihen, että edellä
mainittuja tietoja julkaistaan internetissä joukkueen omilla kotisivuilla ja tietosuojaselosteen kohdan 8 perusteella myös Palloliiton sivuilla
tai julkaisuissa.
Tarkemmat henkilötiedot (osoitetiedot, harjoitusosallistumiset, ottelumerkinnät, testien tulokset jne.) ovat käytettävissä vain pelaajan
omalla seuralla.
Henkilötietojen näyttämistä varten tarvitaan henkilön yksilöity, vapaaehtoinen ja tietoinen suostumus.
Jopox-järjestelmään on rakennettu oma menettelyohjelma suostumuksen kirjaamiseksi. Pelaajan tiedoissa on näin erikseen kohta, joka
täytetään, kun henkilö ei ole antanut suostumustaan. Mikäli pelaaja ei ole antanut suostumusta, tietää järjestelmä sen automaattisesti
eikä näytä tietoja niissä tapauksissa, joissa tietojen julkaisemiseksi suostumusta tarvitaan.
SEURA KOROSTAA, ETTÄ JOPOX-JÄRJESTELMÄ ON SEURAN JÄSENREKISTERIOHJELMA SEKÄ LASKUTUSJÄRJESTELMÄ.
Mikäli pelaaja tai huoltaja ei hyväksy järjestelmän suostumusta, seura ei voi toteuttaa tehtäväänsä mm. jäsenrekisterin ja kirjanpidon
sekä laskutuksen osalta vaadittavalla tasolla.

SUOSTUMUS KUVAAMISEEN JA KUVIEN KÄYTTÄMISEEN
Seura pyytää samalla suostumusta lapsen kuvaamiseen ja lastanne esittävien kuvien käyttöön.
Esim. seuran tai joukkueen tuottamat valo- ja videokuvakoosteet erilaisista tapahtumista, harjoituksista tai otteluista, seuran tiedotteet,
uutiset tai julkaisut Internet-sivuilla, seuran somekanavissa tai paikallislehdissä, seuran mainoksissa tai esitteissä ja
tiedotustilaisuuksissa näytettävä kuvamateriaali toimihenkilöiden tai ammattikuvaajan kuvaamana, seuratoiminnan esittely seuran
tilaisuuksissa. Kuvamateriaalia voidaan käyttää seuran julkaisemissa painotöissä (lehti, esite, vuosikirja jne.), esittää seuran
järjestämissä tilaisuuksissa (juhlat, vanhempainillat jne.) tai laittaa Internetiin liittyen seuran uutisiin, projekteihin, hankkeisiin tai
kilpailuihin.
Kuvien julkaisusta ei makseta rahallista korvausta.

□ En anna lupaa lapseni kuvaamiseen em. tilanteissa.
□ Annan luvan lapseni kuvaamiseen em. tilanteissa.
□ En anna lupaa lapseni kuvan julkaisuun.
□ Annan julkaisuluvan kuville, joissa lapseni esiintyy.
Seura: FC Ulvila ry

Pelaajan nimi:

______________________________________________

Huoltajana suostun siihen, että pelaajan tietoja käytetään yllä olevan mukaisesti oman seuran tarkoituksiin.
Paikka ja aika:

Huoltajan allekirjoitus:

_____________________________________________

______________________________________________

