TIETOSUOJASELOSTE
Päivitetty 3.3.2018
Äetsän Seudun Koirakerho sitoutuu säilyttämään jäsenistä kerättyjä tietoja luottamuksellisesti, eikä
yhdistys luovuta tietoja säännöllisesti kolmansille osapuolille.

1 Rekisterin nimi
Äetsän Seudun Koirakerho ry:n jäsenrekisteri

2 Rekisterinpitäjä
Nimi:
Verkkosivut:
Osoite:
Puh.
Sähköposti:

2.1

Äetsän Seudun Koirakerho ry
www.aetsanseudunkoirakerho.com
c/o Sanni Wahlroos, Rekikoskentie 31, Huittinen
040 535 1890
info@aetsanseudunkoirakerho.com

Yhteyshenkilö rekisteriasioissa

Rekisteriasioista vastaa kulloinenkin yhdistyksen rahastonhoitaja/jäsensihteeri yhdessä yhdistyksen
hallituksen kanssa. Yhteystiedot: hallitus@aetsanseudunkoirakerho.com.

3 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / Rekisterin käyttötarkoitus
Rekisterin tarkoituksena on kerätä yhdistyksen jäsenistä yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat
henkilötiedot ja muut yhdistyksen toimintaa varten tarpeelliset tiedot. Yhteys- ja jäsenyystietoja kerätään
jäsenasioiden hoitamista, tiedotusta ja laskutusta varten. Tiedoista voidaan koota tilastoja, joista yksittäistä
jäsentä ei ole mahdollista tunnistaa.
Jäsenrekisterin tiedot säilytetään sähköisessä muodossa jäsensihteerin tietokoneella. Maksu- ja muut
tiedot säilytetään kirjanpitoaineiston mukana tai sähköisesti hallituksen jäsenien tiedostoissa tai
yhdistyksen verkkosivuilla.

4 Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin kerätään pakollisina tietoina yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot, eli jäsenen
täydellinen nimi ja kotipaikka. Lisäksi kerätään seuraavat tiedot:
•
•
•

Jäsenten yhteystiedot (postiosoite, puhelinnumero ja sähköposti)
Jäsenmaksutiedot (laskutukset ja maksusuoritukset)
Lisätiedot (esimerkiksi osallistuminen harjoitusryhmiin, avaimen hallinta harjoituspaikoille,
kilpailumenestys, lisenssitiedot)

5 Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
Jäsenrekisteriin kirjattavat tiedot saadaan jäsenen omalla ilmoituksella tai jäsenyyttä hakevan henkilön
ilmoituksella tai hänen huoltajansa ilmoituksella. Lisäksi tietoja kertyy yhdistyksen toimintaan
osallistumisesta sekä kilpailutietojen osalta luovutuksena muista henkilörekistereistä.

6 Tietojen luovuttaminen ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Rekisteriin tallennettuja tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yhdistyksen ulkopuolelle, ei myöskään EUalueen tai ETA:n ulkopuolelle

7 Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Paperilla olevat tiedot säilytetään lukkojen takana, jonne on
pääsy vain asianmukaisilla henkilöillä, joita koskee salassapitovelvollisuus.
Sähköinen jäsenrekisteri sijaitsee jäsensihteerin salasanalla ja ajantasaisella virustorjunnalla suojatulla
tietokoneella. Äetsän Seudun Koirakerho ry huolehtii tietoturvan säilymisestä parhaan kykynsä mukaan.
Henkilötietorekisteri ei sisällä arkaluonteisia tietoja.

8 Tarkastusoikeus
Rekisteriin merkityllä jäsenellä on pääsääntöisesti oikeus tarkastaa henkilörekisteriin talletetut tietonsa,
pyytää hänestä kerätyt tiedot itselleen sekä pyytää rekisterinpitäjää korjaamaan virheelliset tietonsa.
Tarkastuspyyntö on esitettävä yhdistyksen hallitukselle kirjallisesti ja niin, että pyynnön esittäjän
henkilöllisyydestä voidaan varmistua.

9 Rekisteritietojen korjaaminen ja poistaminen
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.
Rekisteröity voi myös vaatia tietojaan poistettavaksi, jos jäsenyys yhdistyksessä on päättynyt. Kaikkia tietoja
ei kuitenkaan välttämättä voida pyynnöstä poistaa esimerkiksi kirjanpitolain vaatimusten mukaisten
säilytysaikojen vuoksi.

10 Tietojen säilytysaika ja poistaminen
Henkilötietoja säilytetään niin kauan, kun on tarpeellista edellä esitettyjen käyttötarkoitusten täyttämiseksi.
Jäsenrekisterin tiedot tuhotaan sähköisistä järjestelmistä vuosi kerrallaan siten, että tiedot säilytetään vain
kuluvalta sekä sitä edeltävältä kalenterivuodelta. Muut tiedot säilytetään kirjanpitoaineistossa kirjanpitolain
vaatiman ajan.

11 Lisää tietosuojasta
Tutustu rekisteröidyn oikeuksiin ja mahdollisuuksiin ilmoittaa havaituista rikkomuksista
Tietosuojavaltuutetun toimiston verkkosivuilla: https://tietosuoja.fi/yksityishenkilot.

