
Yhteisrekisterinpitäjyys SPV:n ja jäsenyhdistysten välillä 
 
Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n (SPV) hallitus on 
asiantuntijoita kuultuaan päättänyt alkuvuonna 2018, että Suulin 
suhteen on syytä soveltaa GDPR:n artiklassa 26 kuvattua 
”Yhteisrekisterinpitäjyyttä”. 
 
Artikla 26 määrittelee ”Yhteisrekisterinpitäjyyden” seuraavasti. 
”Jos vähintään kaksi rekisterinpitäjää määrittää yhdessä käsittelyn 
tarkoitukset ja keinot, ne ovat yhteisrekisterinpitäjiä. Ne määrittelevät 
keskinäisellä järjestelyllä läpinäkyvällä tavalla kunkin vastuualueen 
tässä asetuksessa vahvistettujen velvoitteiden noudattamiseksi, erityisesti rekisteröityjen 
oikeuksien käytön ja 13 ja artikla 14 mukaisten tietojen toimittamista koskevien tehtäviensä osalta, 
paitsi jos ja siltä osin kuin rekisterinpitäjiin sovellettavassa unionin oikeudessa tai jäsenvaltion 
lainsäädännössä määritellään rekisterinpitäjien vastuualueet. Järjestelyn yhteydessä voidaan 
nimetä rekisteröidyille yhteyspiste.” 
 
Suuli-jäsenrekisterin vastuunjakotaulukko ja seloste henkilötietojen 
käsittelytoimista: spv.fi/suuli-jasenrekisteri/ ja spv.fi/gdpr   
 
Mitä tietoja jäsenyhdistykset kirjaavat Suuliin? 
Suulin keskeisiä tietoja ovat jäsenyhdistysten henkilöjäsenten tiedot ja veneiden tiedot. 
Ensisijaisesti nämä tiedot tulevat Suuliin jäsenyhdistysten kautta, ja kunkin jäsenyhdistyksen 
vastuualueena on omien jäsentensä ja yhdistykseen rekisteröityjen veneiden tietojen luominen, 
ylläpitäminen ja poistaminen. Näiden jäsenyhdistyksen kautta Suuliin syntyneiden henkilötietojen 
suhteen jäsenyhdistyksen vastuualueena on myös pitää huolta siitä, että tietoja käsitellään kaikin 
puolin GDPR-asetuksen vaatimusten mukaisesti. 
 
Mitä tietoja SPV käsittelee ja kerää? 
Samoja henkilötietoja ja veneiden tietoja käsitellään ja täydennetään SPV:ssä. Henkilötietoihin 
voidaan liittää muiden muassa erilaisia pätevyystietoja, koulutustietoja ja luottamustehtävätietoja. 
Myös veneisiin liittyviä tietoja voidaan täydentää tai tulla täydentämään tulevaisuudessa muiden 
muassa kilpailutiedoilla, mittaus- tai muilla teknisillä tarkastustiedoilla, katsastustiedoilla 
varsinaisen rekisteriseuran ulkopuolella tehdyistä katsastuksista ja muilla tiedoilla, jotka eivät 
synny jäsenseuran kautta. 
Edelleen SPV:llä voi olla pääkäyttäjäluonteisia valtuuksia ylläpitää ja poistaa Suulissa olevia tietoja 
sekä laatia Suulissa olevista tiedoista erilaisia raportteja SPV:n toiminnan vaatimusten 
täyttämiseksi ja toimintasuunnitelman tavoitteiden saavuttamiseksi. Näiden tietojen suhteen SPV:n 
vastuualueena on pitää huolta siitä, että tietoja käsitellään kaikin puolin GDPR-asetuksen 
vaatimusten mukaisesti. 
 
Tarvitaanko kahdenvälisiä sopimuksia? 
Tämänhetkisen SPV:n tekemän tulkinnan mukaan tästä ”Yhteisrekisterinpitäjyydestä” ei ole 
välttämätöntä tehdä kahdenvälisiä yksittäisiä sopimuksia SPV:n ja jäsenyhdistyksen välillä. On 
tulkittu, että jäsenyhdistysten tultua SPV:n jäseneksi ja siten ilmaistuaan hyväksyvänsä SPV:n 
säännöt, on samalla riittävä sopimus Suulissa olevien tietojen käsittelystä 
”Yhteisrekisterinpitäjyyden” mukaisesti syntynyt. Jäsenyhdistys on sääntöjen mukaan velvoitettu 
pitämään jäsentensä ja veneidensä tiedot Suulissa jo maksuperusteiden ja äänimäärän 
määrittelemiseksi. 
On toisaalta tiedossa, että soveltavaa oikeuskäytäntöä ja käytännön tulkintoja ei vielä ole, ja tästä 
asiasta voidaan myöhemmin päättää toisin. Tässä tilanteessa SPV ryhtyy tarvittaviin 
toimenpiteisiin vaatimusten täyttämiseksi. 
 
Lue aiheesta lisää: spv.fi/gdpr   
GDPR-aiheiset kysymykset: gdpr@spv.fi 
 

  

http://www.privacy-regulation.eu/fi/14.htm
http://spv.fi/teema/suuli-jasenrekisteri/
http://spv.fi/teema/gdpr/
http://spv.fi/teema/gdpr/
mailto:gdpr@spv.fi


Gemensamt personuppgiftsansvar för SBF och föreningarna 
 
Styrelsen för Segling och Båtsport i Finland har, efter att ha hört sakkunniga, i början av år 
2018 beslutat att det för Suuli är skäl att tillämpa ett gemensamt personuppgiftsansvar 
sådant det beskrivs i GDPR artikel 26. 
 
Artikel 26 definierar ”Gemensamt personuppgiftsansvar” så här:  

”Om två eller fler personuppgiftsansvariga gemensamt fastställer ändamålen med och medlen för 
behandlingen ska de vara gemensamt personuppgiftsansvariga. Gemensamt 
personuppgiftsansvariga ska under öppna former fastställa sitt respektive ansvar för att fullgöra 
skyldigheterna enligt denna förordning, särskilt vad gäller utövandet av den registrerades 
rättigheter och sina respektive skyldigheter att tillhandahålla den information som avses i artiklarna 
13 och 14, genom ett inbördes arrangemang. Inom ramen för arrangemanget får en gemensam 
kontaktpunkt för de personuppgiftsansvariga utses.” 
 
Tabell över ansvarsfördelning gällande Suuli-registret och deklaration om hantering av 
personuppgifter: sv.spv.fi/teema/medlemsregister/ och sv.spv.fi/gdpr  
 
Vilka uppgifter matar medlemsföreningarna in i Suuli? 
Viktiga uppgifter i Suuli är data om medlemsföreningarnas personmedlemmar och båtar. Primärt 
matas de här uppgifterna in i Suuli av medlemsföreningarna, varje medlemsförening har ansvar för 
att skapa, uppdatera och avlägsna uppgifterna om sina medlemmar och om de i föreningen 
inskrivna båtarna. Föreningarna har också ansvar för att de uppgifter, som de har infört i Suuli, på 
allt sätt behandlas i enlighet med de krav, som ställs i GDPR- förordningen. 
 
Vilka uppgifter behandlar och samlar SBF? 
Samma person- och båtuppgifter behandlas och kompletteras inom SBF. Till personuppgifterna 
kan fogas exempelvis uppgifter om olika kompetenser, utbildningar och förtroendeuppgifter. Också 
uppgifterna om båtar kan kompletteras, nu eller i framtiden, med data om tävlingar, mätning eller 
andra detaljer gällande teknisk inspektion, uppgifter om besiktningar gjorda utanför den egna 
föreningen och övriga uppgifter, som också har uppstått utanför den egna föreningen. 
 
Dessutom kan SBF ha fullmakter att, som driftansvarig för systemet, uppdatera och avlägsna 
uppgifter, som finns i Suuli, och uppgöra olika rapporter baserade på uppgifter, som finns i Suuli 
med syfte att stöda SBF:s verksamhet och uppfylla målsättningarna i verksamhetsplanen.  
Gällande dessa uppgifter är SBF:s ansvar att försäkra sig om, att uppgifterna på allt sätt hanteras 
enligt fordringarna i GDPR- förordningen. 
 
Behöver vi bilaterala överenskommelser? 
Enligt SBF:s tolkning just nu är det inte nödvändigt att sluta bilaterala avtal om hur det 
gemensamma ansvaret för registren fördelas mellan SBF och medlemsföreningarna. Tolkningen 
är, att då föreningarna har anslutit sig till SBF och på detta sätt förklarat att de godkänner SBF:s 
stadgar, har samtidigt uppstått ett avtal gällande ”Gemensamt personuppgiftsansvar” för 
behandling av uppgifterna i Suuli.  Enligt stadgarna är medlemsförening skyldig att hålla 
uppgifterna om sina medlemmar och båtar uppdaterade i Suuli, detta är nödvändigt bland annat för 
att betalningsgrunderna och röstantalet skall kunna fastslås. 
 
Det är ändå skäl att notera, att det ännu inte har uppstått rättspraxis eller tolkningar av 
förordningen. Därför kan ovanstående beslut senare ändras. I så fall vidtar SBF nödiga åtgärder 
för att fylla gällande krav. 
 
Läs mera: sv.spv.fi/gdpr/ 
Frågor gällande GDPR: gdpr@spv.fi 
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