Pro Agility WikingS ry ylläpitää seuraavia tietoja:
1. JÄSENREKISTERI
Yhdistys ylläpitää yhdistyslain mukaista jäsenrekisteriä. Jäsenrekisteriin kirjataan nimi,
kotipaikkakunta, jäseneltä saatu sähköpostiosoite, puhelinnumero sekä tieto jäsenmaksun
maksamisesta vuosittain.
Tiedot ovat tarpeellisia yhdistyksen toiminnan kannalta.
Jäsenrekisteriä säilytetään googledrive-palvelussa. Jäsenrekisterin rekisteriseloste on
saatavilla, www.paws.fi

2. TAPAHTUMAKOHTAISET OSALLISTUJATIEDOT
Yhdistys ylläpitää tapahtumakohtaisia osallistujatietoja. Osallistumistiedoissa kerätään
tapahtuman järjestämisen kannalta tarpeelliset tiedot, joita voivat olla mm:
 yhteystiedot (nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero)
 koiran nimi ja taso tapahtuman lajissa
 muut tapahtuman järjestämisen kannalta oleelliset tiedot
Tiedot kootaan Googlen Drive-palveluun. Tietoja käsittelee henkilö, jolla on oikeutettu etu
niiden käyttämiseen (esimerkiksi tapahtuman järjestäjä). Tiedot poistetaan, kun tapahtuma
on ohi (viimeistään 6 kk tapahtuman jälkeen tai kun esimerkiksi kaikki tapahtuman
osallistumismaksut ovat maksettu).
Tapahtumaan osallistujille lähetetään tapahtuman aikataulukirje ynnä muu oleellinen tieto
tapahtuman osalta sähköpostitse.
3. KILPAILUTOIMINNAN PALVELUNTARJOAJAT
Yhdistyksellä on eri lajien kilpailumuotoihin seuraavat palveluntarjoajat
a.
agilitykilpailut, Suomen Agilityliitto ry
b.
rally-tokokilpailut ja tottelevaisuuskokeet, Suomen Palveluskoiraliitto ry
4. AGILITYKILPAILUIDEN KISATIEDOSTOT
Yhdistys järjestää virallisia agilitykisoja. Agilitykisojen kisatiedostot saadaan Suomen
Agilityliitto ry:n KITU-palvelusta. Kisatiedostoja käsittelee yhdistyksen kisatoimikunnan
jäsenet.
Kisatiedostot tallennetaan kootusti yhdistyksen tietokoneelle. Tietokone on salasanasuojattu,
ja sitä säilytetään vain nimettyjen henkilöiden saatavilla.
Kisatiedostoja säilytetään yhdistyksen tietokoneella 2 vuoden ajan.
6.
AGILITYKILPAILUIDEN PÖYTÄKIRJAT
Agilitykilpailuiden pöytäkirjojen sähköisiä kopioita säilytetään Suomen Kenneliiton vaatimat 2
vuotta. Asiakirjat hävitetään tietosuoja huomioiden säilytysajan jälkeen.
7.
AGILITYN TULOKSET
Agilitykisojen tulokset löytyvät internetistä yhdistyksen kotisivuilta www.paws.fi.
8.
RALLYTOKOKISOJEN KISATIEDOSTOT
Rally-tokokisojen ja tottelevaisuuskokeiden kisatiedostot ovat kokonaan sähköiset ja niiden
tietosuojasta vastaa Suomen Palveluskoiraliitto ry (Virkku-palvelu).
9.

RALLYTOKOKISOJEN PÖYTÄKIRJAT

Rallytokokilpailuiden ja tottelevaisuuskokeiden pöytäkirjoja säilytetään Suomen Kennelliitto
ry:n edellyttämän kahden vuoden ajan. Asiakirjat hävitetään tietosuoja huomioiden
säilytysajan jälkeen
10.
a.

VARAUTUMINEN TIETOTURVAVUOTOON
RISKIT TIETOTURVAN KÄSITTELYSSÄ
Suurimmaksi riskiksi nähdään yhdistyksen oman tiedottamisen kautta mahdolliset
riskit.
Yhdistyksen ylläpitämät tiedot ovat jäsenen itsensä ilmoittamia (sähköposti,
puhelinnumero ja mahdollisesti muut tapahtumakohtaisesti tarvittavat oikeutetut
henkilöt).
Yhdistyksen tarkoituksena on lähettää:
 seuran tiedotteet käyttämällä sähköpostin piilokopio-ominaisuutta
 Virallisten kisojen tiedotus hoidetaan kolmannen osapuolen
ilmoittautumisjärjestelmän, kuten KITU/VIRKKU kautta.
b. ILMOITUSVELVOLLISUUS
Mikäli yhdistyksen jäsenrekisterin tiedot, kuten sähköpostilista, vahingossa leviää
julkiseen käyttöön (piiloviesti-ominaisuutta ei muistettu käyttää), ilmoittaa
rekisterinpitäjä roolissaan tietoturvaloukkauksesta viipymättä saatuaan sen tietoonsa.
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