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Rekisterinpitäjä
Nimi
Slovakianpaimenkoirayhdistys ry
Yhdistyksen kotipaikka on Lahti.
Muut yhteystiedot
www.slovakianpaimenkoirayhdistys.fi
Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Nimi
Jäsensihteeri, Minna Lehesniemi
Osoite
Haikkoonlammenrinne 17, 06400 Porvoo
Muut yhteystiedot
slovakianpaimenkoirayhdistys@gmail.com
minna.lehesniemi@gmail.com
Rekisterin nimi
Slovakianpaimenkoirayhdistys ry:n jäsenrekisteri
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhdistyslain (503/1989) määräämä velvoite ylläpitää jäsenluetteloa sekä
jäsenmaksutietojen että yhteystietojen ylläpito yhdistyksen toimintaa varten.
Rekisterin käyttötarkoitus
Rekisteröityjä ovat Slovakianpaimenkoira ry:n varsinaisiksi jäseniksi, perhejäseniksi tai kunniajäseniksi hyväksymät
henkilöt.
Jäsenrekisteriin tallennetaan ne tiedot, jotka jäseneksi hyväksytty on itse antanut yhdistyksen käytettäväksi.
Jäsenrekisteriin kerätään seuraavat tiedot jäseneksi liittymisen yhteydessä:
•

etu- ja sukunimi

•

postiosoite jäsenmaksulomakkeen ja mahdollisen muun paperisen jäsenpostin postitusta varten

•

sähköpostiosoite jäsentiedotteiden lähettämistä ja muuta yhteydenpitoa varten

•

vapaaehtoiset tiedot: puhelinnumero

Rekisterissä pidetään yllä myös seuraavia tietoja:
•

tiedot maksetuista jäsen- ja mahdollisista linkkimaksuista

•

varsinaisen jäsenen sekä perhejäsenten etu- ja sukunimet

Sähköiseen henkilörekisteriin tallennettuja henkilötietoja säilytetään jäsenyyden keston ajan. Yhdistyksen arkistossa
säilytetään tiedot hyväksytyistä jäsenistä.

Säännönmukaiset tietolähteet
Tietoja kerätään suoraan jäseniksi hyväksytyiltä jäseneksi hakemisen yhteydessä. Jäsenillä on mahdollisuus itse
päivittää tietonsa ottamalla yhteyttä jäsensihteeriin.
Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Jäsenrekisterin osoitetiedot luovutetaan jäsenlehden postittamista varten.
Jäsenrekisterin tietoja ei luovuteta kaupalliseen tarkoitukseen tai edellämainitun lisäksi muille kolmansille
osapuolille.
Yhdistyksen vastuuhenkilöistä luovutetaan viranomaisille sekä yhdistyksen käyttämälle pankille kulloinkin tarvittavat
tiedot.
Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
Rekisterin suojauksen periaatteet
Slovakianpimenkoirahdistys kerää vain sellaisia henkilötietoja, jotka ovat välttämättömiä ja tarpeellisia
käyttötarkoituksen kannalta. Tietoja ei kerätä eikä säilytetä suurempia määriä eikä kauemmin kuin on tarpeellista
kyseiseen tarkoitukseen.
Tietovälineiden, joilla henkilötietoja käsitellään, turvallinen huolto ja hävittäminen, takaavat sen, ettei henkilötietoja
ei päädy luvattomasti kolmansille osapuolille. ATK-laitteet ja tietoverkko ovat suojatut salasanoin. Tietoverkko on
suojattu palomuurilla ja muilla teknisillä toimenpiteillä. Jäsenrekisteri säilyy lisäksi suojatussa pilvipalvelussa.
Pääsy jäsenrekisteriin on vain rekisterinpitäjän valtuuttamilla henkilöillä. Tietoihin, ohjelmiin ja järjestelmiin pääsy on
rajattu vain yhdistyksen tehtäviä hoitaville henkilöille teknisin keinoin (käyttäjätunnukset, salasanat).
Rekisterinkäyttäjät eivät saa luovuttaa käsittelemäänsä tietoa eteenpäin.
Jäsenrekisterin käyttöoikeus on Slovakianpaimenkoirayhdistys ry:n hallituksen jäsensihteerillä, joka tarvitsee tietoja
tehtävissään. Rekisterinpitäjän hallitus voi tarvittaessa antaa käyttöoikeuden myös rahastonhoitajalle.
Rekisteri ei sisällä henkilörekisterilain 11 §:ssä mainittuja arkaluonteisia tietoja.
Tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot. Tarkastuspyyntö osoitetaan joko kirjallisesti tai
sähköpostilla jäsensihteerille.
Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua. Tiedot korjaa rekisterin ylläpitäjä yhteistyössä
virheellisen tiedon antaneen toimijan kanssa.
Korjauspyyntö osoitetaan joko kirjallisesti tai sähköpostilla rekisterinpitäjän edustajalle.
Tämän selosteen päivittäminen
Rekisteterinpitäjä voi milloin tahansa tarpeen mukaan päivittää tätä selostetta henkilötietojen käsittelytoimista
ilman, että asiasta tiedotetaan rekisteröityjä.

