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Yamaha - bLU cRU Cup -tietosuojaseloste  

Yamaha Motor Europe N.V., sivuliikkeet ja tytäryhtiöt (jäljempänä myös Yamaha) arvostavat 
yksityisyyttäsi. Kun rekisteröidyt bLU cRU Cupiin (jäljempänä myös tapahtuma) ja/tai osallistut mihin 
tahansa bLU cRU Cup -toimintaan, meille on ensiarvoisen tärkeää käsitellä antamiasi henkilötietoja 
huolellisesti, turvallisesti ja läpinäkyvästi.  

1 Ketkä käsittelevät bLU cRU Cupia varten antamiasi henkilötietoja? 

Yamaha ja Euroopan maahantuojat, käsittelevät bLU cRU Cupin yhteydessä 
henkilötietojasi yhteisinä rekisterinpitäjinä soveltuvien tietosuojalakien mukaisesti. Tämä 
tarkoittaa, että päätämme yhdessä, mihin tarkoitukseen ja millä tavalla maahantuoja 
käsittelee henkilötietoja bLU cRU Cupin yhteydessä. Yamaha Motor Europen Suomen 
sivuliike vastaa paikallisesta viestinnästä ja yhteydenpidosta kuljettajien ja/tai heidän 
huoltajiensa kanssa. 

Tässä Yamaha bLU cRU Cupin tietosuojaselosteessa kerromme, miten käsittelemme 
henkilötietojasi Yamahan bLU cRU Cupin yhteydessä. Kysy meiltä tarvittaessa lisätietoja. 
Saat myös tietoja koskien henkilötietojesi käsittelyä verkkosivustollamme käynnin 
yhteydessä (esimerkiksi bLU cRU Cupin rekisteröitymislomakkeen täyttämistä varten) 
tästä kilpailutapahtumien tietosuojakäytännöstä  ja evästekäytännöstämme.  

2 Ketä tämä bLU cRU Cup -tietosuojaseloste koskee?  

Käsittelemme bLU cRU Cupin yhteydessä seuraavien henkilöryhmien tietoja:  

I. Kuljettajat: YZ125 bLU cRU Cupiin osallistuvat 13–16-vuotiaat. 

Kuljettajat: YZ85 bLU cRU Cupiin osallistuvat 11–13-vuotiaat. 

Kuljettajat: YZ65 bLU cRU Cupiin osallistuvat 8–11-vuotiaat. 

Vähimmäisikä tulee olla täytettynä viimeistään SuperFinaalin katsastuksen alkaessa. 

Enimmäisikä rajoittuu syntymävuoden perusteella sen vuoden loppuun, jolloin 

kuljettaja on täyttänyt enimmäisiän.. 

II. Huoltajat: kuljettajan vanhemmat ja/tai edunvalvojat. 

III. Muut osapuolet: muut bLU cRU Cup -kilpailutoimintaan osallistuvat henkilöt, kuten 
tapahtuman järjestämiseen osallistuvien muiden osapuolten yhteyshenkilöt ja 
tapahtumaan osallistuvat henkilöt. 

3 Miten saamme henkilötietosi?  

bLU cRU Cup -kilpailutoiminnan yhteydessä voimme saada henkilötietojasi useista eri 
lähteistä, jotka on esitetty seuraavassa. 

• (muut) kuljettajat tai (muut) huoltajat 

• bLU cRU Cupiin osallistuvat Yamahan liikekumppanit/yhteyshenkilöt  

• Yamahan  bLU cRU Cupin puitteissa palkkaamat kolmannet osapuolet 
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• muut  bLU cRU Cupiin osallistuvat osapuolet 

• internet (sosiaalinen media mukaan lukien) siinä määrin kuin yksityisyyden suojaa 
koskeva lainsäädäntö sallii 

• valtion viranomaiset esim. tutkinnan yhteydessä 

• satunnaisissa tapauksissa muut kolmannet osapuolet 

 
4 Miksi käsittelemme henkilötietojasi?  

Käsittelemme henkilötietojasi seuraavia tarkoituksia varten: 

1. tietojen rekisteröinti käsiteltäessä ja vahvistettaessa kuljettajan osallistuminen 
bLU cRU Cupiin 

2. hallinnolliset tarkoitukset, jotta voit avustaa, tehdä yhteistyötä tai muuten 
osallistua bLU cRU Cup -kilpailutoiminnan järjestämiseen 

3. viestintä koskien bLU cRU Cup -kilpailutoimintaa, johon olet rekisteröitynyt tai 
johon osallistut muulla tavoin 

4. yhteydenpito hätätapauksissa (esim. onnettomuus)  

5. oikeudellisten velvoitteidemme täyttäminen. 
 
6. bLU cRU Cup -kilpailutoiminnan palvelujen ja osallistujakokemuksen kehittäminen  
 
7. tiedottaminen tulevista tapahtumista  

8. kiistojen ja muiden oikeusasioiden ehkäiseminen ja käsittely 

9. tapahtumaa koskevien vaatimusten, sääntöjen ja lakisääteisten velvoitteiden 
valvonta ja varmistaminen 

10. bLU cRU Cupin julkinen mainonta. 

 
Emme käytä bLU cRU Cupin yhteydessä mitään automaattisen päätöksenteon muotoja, 
kuten profilointia. 

5 Mitä sinua koskevia henkilötietoja käsittelemme?  

Jos osallistut bLU cRU Cupiin, voimme käsitellä seuraavassa lueteltuja henkilötietoja 
taulukossa esitettyihin tarkoituksiin. 

Henkilötieto Käsittelyn tarkoitus  
(viittaa osan 3 numeroihin) 

 Kuljettajat Huoltajat  
 

Muut 
osapuolet 
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Nimi (täydellinen) 1-2, 5-6, 8-10 1-9 2-9 

Osoite (työ- ja/tai kotiosoite) 1-2, 5-6, 8-9 x 2-3, 5-9 

Sähköpostiosoite x 1-3, 5-9 2-3, 5-9 

Matkapuhelinnumero x 1-6, 8-9 2-6, 8-9 

Ammattinimike ja muut työtä koskevat 
tiedot 

x x 2-9 

Ikä 1-2, 5-6, 8-9 x x 

Henkilöllisyystodistuksen tyyppi x 1-2, 8-9 x 

Kansalaisuus ja äidinkieli 1-2, 5-6, 8-9 x x 

Kilpailunumero 1-2, 5-6, 8-9 x x 

Vaate-/ajovarustekoot 1-2, 5-6, 8-9 x x 

Onko kuljettajalla kansallisen 
moottoripyöräorganisaation myöntämä 
täysi kilpailulisenssi ja kilpaileeko hän 
Yamaha YZ -pyörällä jossain Euroopan 
maassa 

1-2, 5-6, 8-9 x x 

Kuljettajan tulokset tapahtuman aikana 1-2, 5-6, 8-10 x x 

Kuljettajan huoltajan tiedot 1-2, 5-6, 8-9 x x 

Huoltajan vastuulla olevan kuljettajan 
tiedot 

x 1-9 x 

Muita tietoja, jotka rekisteröity on 
antanut viestiessään Yamahan kanssa 

1-2, 5-6, 8-9 1-9 2-9 

 
6 Henkilötietojen käytön oikeudellinen peruste 

Käsittelemme henkilötietojasi ainoastaan siinä tapauksessa, että oikeudellinen peruste 
sallii käsittelyn. Henkilötietojesi käsittely bLU cRU Cupin yhteydessä perustuu johonkin 
seuraavista oikeudellisista perusteista: 

• Sopimuksen täytäntöönpano. Käsittely on välttämätöntä sellaisen sopimuksen 
täytäntöönpanoa varten, jonka osallisena olet, tai jos olet esittänyt sopimuksen 
tekemistä koskevan toimenpidepyynnön. Tätä perustetta voidaan soveltaa myös 
palkkaamamme alihankkijan henkilötietojen käsittelyyn ja myönnettäessä 
kuljettajille lupa osallistua kilpailuun. 

• Oikeutetut edut. Henkilötietojesi käsittely on välttämätöntä edellä mainittujen 
syiden perusteella tai muiden Yamahan tai kolmannen osapuolen oikeutettujen 
etujen toteuttamiseksi, lukuun ottamatta tapauksia, joissa yksityisyytesi suoja 
syrjäyttää nämä oikeutetut edut. Tätä perustetta sovelletaan analysoidessamme 
kuljettajien suorituksia tapahtuman aikana. 
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• Suostumus. Olet antanut meille suostumuksen henkilötietojen käsittelyyn yhtä tai 
useampaa erityistarkoitusta varten. Tämä peruste koskee sellaista käsittelyä, johon 
olemme saaneet suostumuksen bLU cRU Cupin rekisteröintilomakkeessa.  

• Lakisääteinen velvoite. Henkilötietojen käsittely on välttämätöntä meihin 
kohdistuvan lakisääteisen velvoitteen nojalla. Tämä peruste koskee tilannetta, 
jossa meillä on velvollisuus tehdä yhteistyötä toimivaltaisen valvontaviranomaisen 
kanssa. 

• Elintärkeät edut. Henkilötietojen käsittely on välttämätöntä sinun tai jonkun 
toisen henkilön elintärkeiden etujen kannalta. Tätä perustetta noudatetaan 
esimerkiksi tilanteessa, jossa joudumme käsittelemään kuljettajan henkilötietoja 
onnettomuuden yhteydessä emmekä voi vedota muihin edellä mainittuihin 
perusteisin. 

 
Jos sinulla on velvollisuus antaa henkilötietosi, sinulle ilmoitetaan tästä erikseen, ellei 
tämä ilmene muuten. Tämä koskee myös tilanteita, joissa tietyt henkilötiedot pitää antaa 
sopimusvaatimusten tai lakisääteisten vaatimusten pohjalta tai ne pitää merkitä 
sopimukseen. 

7 Miten kauan säilytämme henkilötietojasi?  

7.1 Me säilytämme henkilötietojasi ainoastaan niin kauan kuin se on välttämätöntä Yamahan 
bLU cRU Cupissa tarvittavien henkilötietojen käsittelytarkoituksen kannalta. Tämä 
tarkoittaa, että säilytämme henkilötietojasi enintään 31.12.2020 saakka. Voimme 
säilyttää henkilötietojasi tätä pidempään, jos voimassa oleva lainsäädäntö tätä edellyttää 
tai jos joudumme vahvistamaan, panemaan täytäntöön tai kumoamaan oikeudellisia 
vaatimuksia. 

7.2 Poistamme henkilötietosi aikaisemmin, jos niiden käyttö perustuu suostumukseesi, jonka 
haluat perua.    

8 Kenellä on pääsy henkilötietoihisi?  

Henkilötietojasi käsittelevät Yamahan henkilöstö, Yamahan valtuuttamat henkilöt tai bLU 
cRU Cupin järjestämiseen ja/tai toteuttamiseen liittyvät muut osapuolet. Ainoastaan 
valtuutetuilla henkilöillä on pääsy henkilötietoihisi käyttötarpeen perusteella tai edellä 
mainittuihin tarkoituksiin. Teemme kyseisten osapuolten kanssa sopimuksen tietojen 
käytöstä tai muun tyyppisen tietojen suojelua koskevan sopimuksen, jos sovellettava laki 
tätä edellyttää.  

9 Miten siirrämme henkilötietojasi ETA-alueen ulkopuolelle?  

Saatamme siirtää henkilötietojasi Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle. 
Sovellettavan lain tätä edellyttäessä ryhdymme tarvittaviin suojaustoimenpiteisiin, jotta 
voimme siirtää henkilötietojasi laillisesti ETA-alueen ulkopuoliseen maahan, jossa 
tietosuoja ei sovellettavien tietosuojalakien mukaan ole riittävä. Tällaisia 
suojaustoimenpiteitä ovat esimerkiksi osapuolten kanssa sovitut Euroopan komission 
hyväksymät vakiosopimuslausekkeet . Voit ottaa meihin yhteyttä halutessasi lisätietoja 
toimenpiteistä, joihin olemme ryhtyneet henkilötietojen siirron suojaamiseksi. 

10 Miten suojaamme henkilötietosi?  

Olemme sitoutuneet varmistamaan henkilötietojesi turvallisen säilytyksen. Olemme 
ryhtyneet asianmukaisiin fyysisiin, teknisiin ja organisatorisiin toimenpiteisiin 
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turvataksemme tietojen keräämisen ja käsittelyn ja estääksemme luvattoman tietoihin 
pääsyn tai tietojen paljastamisen. 

10.1 Olemme tehneet esimerkiksi seuraavat toimenpiteet: 

Tekniset suojaustoimenpiteet: 
• tunnistus ja todennus 
• käyttöoikeuksien hallinta ja kulunvalvonta (tietoturva ja fyysinen suojaus, laitteiden 

suojaus, esim. kassakaappi, ovivahti, palomuuri, verkon segmentointi) 
• käyttötietojen tallennus (mahdollisimman vähäisiksi rajattujen käyttölupien 

tekninen valvonta ja lokitiedostojen tallennus) 
• laittomien ohjelmistojen vastatoimet (virustarkastukset, tietomurtojen 

tunnistusjärjestelmät, verkon ääripisteiden suojaus, ohjelmistopäivitykset) 
• verkon ja tietojen salaus 
• teknisen haavoittuvuuden hallinta (tietoturvapäivitysten hallinta) 
• henkilötietojen pääsy- ja käyttöoikeuksien suojauksen päivittäminen 
• vanhentuneiden tietojen automaattinen poisto 
• henkilötietojen käsittelyn vähentäminen yrityksen palvelimilla ja käsittelyn 

siirtäminen lisääntyvässä määrin loppukäyttäjän laitteelle 
 
Organisatoriset suojaustoimenpiteet: 
• käyttöoikeuksien hallinta (tietoturvaan liittyvä vastuualueiden jako) 
• uusien ja nykyisten työntekijöiden tietoturvatietoisuuden edistäminen 
• turvatoimenpiteiden säännöllisten testaus- ja arviointimenettelyjen käyttöönotto 
• lokitiedostojen säännöllinen tarkastus 
• tietomurtojen ja tietoturvaa vaarantavien tapahtumien käsittelyä koskevien 

toimenpideohjeiden kehittäminen 
• salassapitolausekkeiden laatiminen ja henkilötietojen käsittelyä koskevien 

sopimusten tekeminen 
• arvioidaan, saavutetaanko halutut tavoitteet vähemmillä henkilötiedoilla 
• rajoitetaan organisaatiossa niiden henkilöiden määrää, joille on myönnetty 

henkilötietojen käyttöoikeudet 
• päätöksentekoprosessin määrittäminen ja jokaisen henkilötietojen 

käsittelyprosessin taustasyiden harkinta. 
 

10.2 Huolimatta edellä esitetyistä toimenpiteistä on otettava huomioon, että 
internetyhteydellä tapahtuvan viestinnän tietoturva ei aina ole riittävä. Tämä koskee 
myös sähköpostia. Yamaha ei ole vastuussa luvattomasta tietoihin pääsystä tai 
henkilötietojen katoamisesta, joka on Yamahan valvonnan ulottumattomissa. 

11 Miten pääset omiin tietoihisi ja miten päivität ne?  

Rekisteröitynä sinulla on seuraavat henkilötietojesi käsittelyä koskevat oikeudet, siinä 
määrin kuin ne ovat sovellettavissa: 

• oikeus tarkastaa omat henkilötiedot 
• oikeus oikaista virheelliset ja epätäydelliset henkilötiedot 
• oikeus koska tahansa peruuttaa suostumus henkilötietojen käyttöön ilman, että 

tämä vaikuttaa aiempaan, lupauksen nojalla tehtyyn henkilötietojen käyttöön 
• oikeus poistaa omat henkilötiedot 
• oikeus vastustaa meidän tekemäämme henkilötietojen käsittelyä 
• oikeus rajoittaa meidän tekemäämme henkilötietojen käsittelyä 
• oikeus siirtää henkilötiedot. 
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Voit ottaa meihin yhteyttä käyttämällä oheisia yhteystietoja, jos sinulla on kysyttävää 
edellä mainituista oikeuksista tai tietoturvasta. Käsittelemme pyyntöäsi huolellisesti ja 
voimassa olevien tietoturvamääräysten mukaisesti.   

Jos et hyväksy tekemäsi pyynnön käsittelyä tai haluat tehdä reklamaation, ota yhteys 
Yamahan tietosuojavastaavaan (dpo@yamaha-motor.nl). Sinulla on oikeus tehdä valitus 
tietosuojaviranomaiselle. Löydät tietosuojaviranomaisen yhteystiedot tästä EU:n 
tietosuojaviranomaisten luettelosta. 

12 Yhteystietomme 

Voit ottaa meihin yhteyttä käyttämällä oheisia yhteystietoja, jos sinulla on 
henkilötietojesi käsittelyä koskevia kysymyksiä tai pyyntöjä. Voit ottaa meihin yhteyttä 
omalla äidinkielelläsi, jos se on EU:n virallinen kieli. 
 
Yamaha Motor Europe N.V., Koolhovenlaan 101 - 1119NC Schiphol-Rijk - The 
Netherlands 
Privacy@yamaha-motor.eu   
 
Halutessasi voit ottaa yhteyttä Yamahan tietosuojavastaavaan sähköpostitse: 

dpo@yamaha-motor.nl.  

 


