
TIETOSUOJASELOSTE
Yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja (henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 §).
Laatimispäivämäärä 23.5.2018. Tulee kokonaisuudessaan voimaan 25.5.2018.

1. REKISTERINPITÄJÄ

Suomen Eurasier Kerho Ry (myöhemmin yhdistys)
Rekisterinumero: 158394
73300 Nilsiä
eurasier.hallitus@gmail.com
Puh. +350 40 554 6802

2. YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Jäsenrekisteri / Elina Luoma
kennelhilipatinhipan@gmail.com

3. REKISTERIN NIMI

Suomen Eurasier Kerho Ry:n jäsenrekisteri

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Rekisteriä käytetään yhdistyksen yhdistyslain (503/1989) 11 § mukaisena jäsenluettelona.

Lisäksi rekisterin tietoja käytetään yhdistyksen sääntöjen mukaisesti yhdistyksen

kokouskutsujen lähettämiseen (yhdistyslaki 20 ja 24 §), jäsenmaksujen laskuttamiseen ja

maksamiseen sekä jäsenlehden toimittamiseen. Yhdistyksen hallitus voi päätöksellään

käyttää rekisterin tietoja myös muuhun tiedottamiseen.

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Yhdistyksen sääntöjen mukaisten velvoitteiden tai lain asettamien velvoitteiden täyttämisen

vuoksi kerättävät ja säilytettävät välttämättömät tiedot:

• Jäsenen täydellinen nimi, syntymäaika ja kotipaikka

• Postiosoite

• Sähköpostiosoite

• Puhelinnumero

• Jäsenlehden toimitustapa

• Jäsenluokka

Yhdistyksen toiminnan vuoksi jäseneltä suostumuksensa perusteella kerättävät tiedot:

• Perhejäsenten edellä mainitut tiedot

• Mahdollinen jäsenyys jossain muussa kenneljärjestössä

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Jäseneltä itseltään saadut tiedot liittymisen yhteydessä sekä jäsenen ilmoittaessa päivitetyt

tietonsa.
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7. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

Jäsenen tietoja voidaan luovuttaa jäsenen erikseen antaman suostumuksen perusteella

yhdistyksen toiminnan vaatimassa laajuudessa. Jäsenen tietoja voidaan luovuttaa

yhdistyksen sääntöjen mukaisten velvoitteiden tai lain asettamien velvoitteiden täyttämisen

vuoksi.

Tietoja ei luovuteta muille kolmansille osapuolille.

8. TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Tietoja käsitellään, siirretään tai luovutetaan vain Euroopan unionin alueella, Euroopan

talousalueella ja sellaisissa maissa, joista Euroopan yhteisöjen komissio on henkilötietolain

22 a §:n mukaisesti todennut, että maissa taataan tietosuojan riittävä taso.

9. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisteritietoja ei säilytetä muussa kuin sähköisessä muodossa. Verkon yli siirrettäessä

tiedot suojataan SSL- tai SSH-tekniikalla. Rekisterin käyttö on suojattu tunnuksin ja

salasanoin.

10. TARKASTUSOIKEUS

Rekisterissä olevalla on henkilötietolain mukainen oikeus tietojensa tarkastukseen

korvauksetta kerran vuodessa. Sen, joka haluaa tarkastaa itseään koskevat tiedot, on

esitettävä tästä kirjallinen ja omakätisesti allekirjoitettu tai vastaavalla tavalla varmennettu

pyyntö rekisteriasioista vastaavalle yhteyshenkilölle.

11. OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA

Rekisterinpitäjä korjaa tiedot henkilötietolain 29 §:n mukaisesti. Tiedonkorjaamispyynnöt on

osoitettava rekisteriasioista vastaavalle yhteyshenkilölle.

12. MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET

Rekisteröidyllä on oikeus henkilötietolain 30 §:n mukaiseen kieltoon

henkilötietojensa käyttämisestä.
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