Tyhjennä lomake

TIETOSUOJASELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24§
Lue täyttöohjeet ennen selosteen täyttämistä.
Käytä tarvittaessa liitettä.

1
Rekisterinpitäjä

Laatimispäivä

22.5.2018

Nimi (y-tunnus)

Kaakon Noutajakoirayhdistys ry. Y-Tunnus: 2690766-3
Osoite

Hanhijärventie 544, 54260 Lappeenranta
Muut yhteystiedot (esim. puhelinvirka-aikana, sähköpostiosoite)

https://www.kaakonnoutajat.net/yhdistys/
Nimi

2
Jani Vainikka
Yhteyshenkilö rekisteriä Osoite
koskevissa https://www.kaakonnoutajat.net/yhdistys/
asioissa
Muut yhteystiedot (esim. puhelinvirka-aikana, sähköpostiosoite)

tel: 040 045 8840
3
Rekisterin
nimi

mail: kultakorvan(ät)gmail.com

Kaakon Noutajakoirayhdistys ry:n jäsen-, tiedotus- ja tapahtumajärjestämisen
henkilötietorekisterien tietosuojaseloste

4
Jäsenyyden hoitoon liittyvät tehtävät:
Henkilötietojen käsittelyn -jäsentietojen ylläpito
tarkoitus
-jäsenmaksujen laskutus ja perintä

-jäsenlehtien, -tiedotteiden ja – kirjeiden lähettäminen
-yhteydenpito yhdistysten luottamus- ja vastuuhenkilöihin
-muut yhdistyksen säännössä mainitut ja sääntöjen mukaan tehtyjen päätösten
mukaiset tarpeelliset tehtävät
Kokeet, koulutukset ja näyttelyt: ilmoittautumisen kannalta välttämättömät tiedot.
5
Rekisterin
tietosisältö

Rekisterissä käsitellään Yhdistyksen jäsenien henkilö- ja yhteystietoja sekä muita
jäsenyyteen liittyviä tarpeellisia tietoja. Yhdistyksen toimintaan liittyvissä tapahtumissa
käsitellään myös oikeutettuna etuna tapahtuman järjestämiseksi välttämättömiä tietoja.
(esimerkkinä mm. koe-pöytäkirjat ja näyttelyarvostelut)
Käsiteltäviä tietoja ovat:
Rekisteröidyn: etu- ja sukunimi, osoitetiedot, puhelinnumero ja sähköposti osoite.
Rekisteröidyn henkilötunnus tarvittaessa ja lakisääteisen tietojen käsittelyperusteen
täyttyessä (esim. matkalaskut)
Rekisteröidyn suostumus hänelle lähetettäviin jäsen- ja talkootiedotteisiin
Rekisteröidyn jäsennumero ja jäsenlaji sekä jäsenyyden kesto
Rekisteröidyn luottamustehtävä yhdistyksessä

6
Säännönmukaiset
tietolähteet

-Jäsenten tekemien ilmoitusten ja muutosilmoitusten perusteella ylläpidettävä rekisteri
-Pentuejäsenet ilmoittaa SNJ:n kautta kunkin pentueen kasvattaja/kennel.
-Erilaisiin tapahtumiin esim. koulutukset, kokeet, näyttelyt -> osallistuneet henkilöt tiedot
asianomaisen suostumuksella.
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6
Säännönmukaiset
tietolähteet
(jatkoa)
7
Henkilötietoja voidaan luovuttaa yhdistyksen yhteistyökumppaneille yhdistyksen
Tietojen
säännönmu- jäsenyyteen tai toimintaan liittyvien toimenpiteiden ja jäsenyyden varmistamiseksi.
kaiset luovu- (esim. Kelpo Kepo, Koirakoulu Tassunen)
tukset

Tietoja voidaan luovuttaa tarvittaessa Suomen Noutajakoirajärjestö ry:lle
https://www.snj.fi/jasenasiat/rekisteriseloste/
Tietoja voidaan luovuttaa tarvittaessa Kennelliitolle, kennelpiireille ja rotujärjestöille.
8
Tietojen siir- Tietoja ei siirretä
to EU:n tai
ETA:n ulkopuolelle
9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

A Manuaalinen aineisto

-Manuaalinen aineisto pyritään pitämään mahdollisimman vähäisenä. Tietoja tarvitaan
johtokunnan kokouksissa ja tietyissä tilanteissa jäsenyyden tarkistamiseen.
-> Henkilötietoja käsittelevät yhdistyksen luottamushenkilöt ja yhteistyökumppanit ovat
sitoutuneet noudattamaan yhdistyksen henkilötietojen käsittelyperiaatteita
tietosuojaselosteen mukaisesti ja käsittelijöiden kanssa on sovittu asiasta kirjallisesti
henkilötietojen käsittely- ja salassapitosopimusten muodossa..
B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Tietoja käsitellään tarvittavilta osin jäsenrekistereissä yms. jäsenyyteen tai toimintaan
liittyvässä tehtävässä. Jäsenrekisteri on SNJ:n hallinnoima ja sieltä on tarkat ohjeet ketkä
rekisteriä saavat käyttää.

10
Tarkastusoikeus

Rekisteröity henkilö voi tarkastaa, mitä tietoja hänestä on merkitty henkilörekisteriin, tai
ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Tarkastuspyyntö on pyydettävä kirjallisesti
jäsensihteeriltä ja kirje on omakätisesti allekirjoitettava. Pyynnössä on kerrottava henkilön
nimi ja osoite sekä puhelinnumero. Tiedot tulostetaan paperille ja annetaan asiakkaalle,
lähetetään sähköpostilla tai toimitetaan postitse asiakkaan ilmoittamaan osoitteeseen.

11
Oikeus vaatia tiedon
korjaamista

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn
HENKILÖN vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva,
käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut
henkilötieto.

12
Muut henkilötietojen
käsittelyyn
liittyvät
oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojensa käsittelyä
suoramarkkinointitarkoituksiin. Rekisteröity voi antaa yhdistykselle kanavakohtaisia
suoramarkkinointia koskevia suostumuksia ja kieltoja; esimerkiksi kieltää sähköpostitse
lähetettävät tiedote- ja markkinointiviestit. Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus
asianomaiselle valvontaviranomaiselle mikäli rekisteröity katsoo, että hänen
henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.
Tulosta

