REKISTERISELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 §
Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen
täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä.

1a
Rekisterinpitäjä

Laatimispäivä

19.5.2018

Nimi

Salpausselän kanakoirakerho Ry
Osoite

Peltokuja 58, 16610 Kärkölä
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

044 305 6797
Nimi
2
Satu Määttänen
Yhteyshenki- Osoite
lö rekisteriä satu.maattis@gmail.com
koskevissa
asioissa
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
040 524 0726

3
Rekisterin
nimi
4
Henkilötietojen käsittelyn
tarkoitus

Jäsen- ja yhteistyökumppanirekisteri

5
Rekisterin
tietosisältö

Henkilötiedot ja tietoryhmät:
Jäsennumero, etunimi, sukunimi, syntymäaika, sukupuoli, yhteystiedot, valokuvaus- ja videointilupa,
seuran jäsenmaksun maksustatus, rooli seurassa, yrityksen tai yhteisön nimi
(yhteistyökumppaneiden osalta), koetulokset ja näyttelytulokset
Rekisteri sisältää seuraavia henkilötietoja yhdistyksen henkilöjäsenistä:
• Yhdistyslain 11 §:n vaatimat henkilötiedot eli jäsenen nimi sekä kotipaikka
• Alaikäisen jäsenen osalta
o Tarpeelliset huoltajan suostumukset esim. jäsenyyteen, tietojen julkaisemiseen,
harrastustoimintaan ja palveluiden käyttöön liittyen
o Alaikäisen huoltajan nimi ja yhteystiedot (postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero)
• Jäsenyyteen liittyvät tiedot, kuten jäsennumero, jäsentyyppi, jäsenmaksuihin ja muihin laskuihin
liittyvät tiedot
• Yhteystiedot (postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero)
• Valokuva
• Tiedot osallistumisesta jäsen- ja harrastustoimintaan sekä keskustelu- ja koulutustilaisuuksiin
• Muut rekisteröidyn itsensä luovuttamat henkilötiedot Rekisteri sisältää seuraavia henkilötietoja
toimihenkilöistä:
• Yhteystiedot (postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero)
• Laskuihin liittyvät tiedot
• Valokuva
• Tiedot osallistumisesta harrastustoimintaan sekä keskustelu- ja koulutustilaisuuksiin Rekisteri
sisältää seuraavia henkilötietoja yritysten ja yhteisöjen päättäjistä ja yhteyshenkilöistä:
• nimi, titteli, yritys, postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero

Tietojen käsittely perustuu yhdistysten jäsenten osalta Salpausselän kanakoirakerho ry oikeutettuun
etuun eli yhdistyksen jäsenyyteen.
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on:
• ylläpitää Yhdistyslain mukaista jäsenluetteloa
• jäsenasioiden hoito, kuten tiedottaminen, yhteydenpito, palkitseminen, kilpailutoiminta,
jäsenmaksujen hallinta sekä kurinpidolliset toimet
• harrastustoiminnan, tapahtumien sekä keskustelu- ja koulutustilaisuuksien järjestäminen
• toiminnan kehittäminen, tilastointi ja raportointi.
Tietojen käsittely perustuu toimihenkilöiden osalta Salpausselän kanakoirakerho ry oikeutettuun
etuun eli sovittuun yhteistyöhön. Mikäli toimihenkilö toimii seurassa työsuhteessa, tulee muussa
henkilörekisterissä ja tietosuojaselosteessa huolehtia työntekijän henkilötietojen käsittelyn
informoinnista työsuhteeseen liittyvin osin. Henkilötietojen käsittely perustuu yhteistyökumppaneiden
osalta sopimukseen tai Salpausselän kanakoirakerho ry oikeutettuun etuun (suoramarkkinointi) ja
henkilötietojen käyttötarkoitus on Salpausselän Kanakoirakerho ry yhteistyökumppaneiden välisen
yhteistyösuhteen hoitaminen, kehittäminen ja tilastointi.

6
Rekisterin tiedot saadaan rekisteröidyiltä sekä heidän huoltajiltaan. Henkilötiedot saadaan
Säännönmu- rekisteröidyltä itseltään esim. jäseneksi liityttäessä tai jäsenyyden tai yhteistyön aikana. Jäsen on
kaiset tieto- velvollinen ilmoittamaan muuttuneet tietonsa Salpausselän kanakoirakerho Ry:lle
lähteet

REKISTERISELOSTE
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7
Tietojen
säännönmukaiset
luovutukset

Tietoja luovutetaan liitoille ja niiden alaisuuteen (Suomen kennelliitto, Suomen metsästäjäliitto),
Rekisterinpitäjä käyttää ulkoisen palveluntarjoajan (Arts & Minds Oy Tietotoimisto) sähköistä
jäsenpalvelua, jonka avulla rekisterinpitäjä hallinnoi jäsen- ja yhteistyökumppanirekisteriä,
laskutusta, tapahtumailmoittautumisia, läsnäoloseurantaa ja jäsenviestintää.

8
Tietojen
siirto
EU:n tai
ETA:n
ulkopuolelle

Tietoja luovutetaan vain erikseen määritellyn tarpeen mukaan sähköpostitse tai puhelimitse.
Luovutettuihin tietoihin rekisteröity voi tutustua em. tahojen nettisivustoilla tai olemalla yhteydessä
ko. tahoon.

9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

A Manuaalinen aineisto

Osallistujaluettelot tapahtumista

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Rekisteröidyn tietoja säilytetään järjestelmässä niin kauan kun ko. henkilö on seuran jäsen,
toimihenkilö tai yhteistyökumppani. Rekisterin tietoihin on pääsy vain määritellyillä henkilöillä heidän
tehtäviensä edellyttämässä laajuudessa. Rekisterin tietoja säilytetään niin kauan, kuin ne ovat
tarpeen rekisterin tarkoituksen toteuttamiseksi.
•Toimihenkilön henkilötietoja säilytetään [kts. edellä]
• Yhdistyksen jäsenen henkilötietoja säilytetään [kts. edellä]
• Yritysten ja yhteisöjen päättäjien ja yhteyshenkilöiden henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin ne
ovat tarpeen laskutuksen, sponsoroinnin tai yhteistyön kannalta. Muutoin henkilötietoja päivitetään.
Seuran jäsentiedot on tallennettu tietokantapalvelimelle, jonne pääsy vaatii käyttäjätunnuksen ja
salasanan sekä tietokantapalvelimen osoitteen. Verkkopalvelun jäsenrekisteriin sisäänpääsy
edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Käyttäjätunnus ja salasana on vahvasti
salattu ja vain rekisteröidyn henkilön omassa tiedossa. Kaikki tietoliikenne järjestelmässä on SSLsuojattu.
10 Tarkastusoikeus
Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista. Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään
koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot sekä oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua ja
tietojen poistamista. Asiaa koskevat pyynnöt tulee toimittaa kirjallisesti kohdassa 2 mainitulle
yhteyshenkilölle. Muut oikeudet: Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti (25.5.2018
lukien) oikeus vastustaa tai pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus
henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.
11 Oikeus vaatia tiedon korjaamista kts. kohta 10
12 Muut henkilö- tietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet Henkilötietojärjestelmä mukaisten
käyttäjätasojen/roolien mukaisesti rekisterin tietoja voidaan muokata ja/tai poistaa.

