Tietosuojaseloste
Rekisterinpitäjä
Uudenmaan kanakoiraharrastajat ry, Y-tunnus 1909327-8
c/o Nelli Touru, Päiväkummunkuja 46, 04530 OHKOLA

Jäsenrekisteri
Rekisteröidyt
Rekisterissämme käsitellään Uudenmaan kanakoiraharrastaja ry:n jäsenten henkilötietoja.
Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus
Rekisterimme käyttötarkoitus on rekisteröityjen jäsenten tietojen ajantasainen hallinta
jäsenyyden aikana. Tietoja käytetään jäsenasioiden hoitamiseen (tiedotus ja laskutus).
Henkilötietojen käsittely perustuu
Lainsäädännölliseen velvoitteeseen ylläpitää jäsenrekisteriä jäsenten ja
luottamushenkilöiden osalta.
Käsiteltävät henkilötiedot
Rekisterissä käsitellään Uudenmaan kanakoiraharrastaja ry:n jäsenten henkilö- ja
yhteystietoja sekä muita jäsenyyteen tai koulutuksiin ja tapahtumiin osallistumiseen liittyviä
tarpeellisia tietoja. Näitä tietoja ovat:
-

jäsenen nimi
postiosoite
kotipaikka
luottamustehtävät ja muut vastaavat tiedot
puhelinnumero
sähköpostiosoite
syntymäaika

Osallistujilta kerättävät tiedot:
-

nimi
sähköpostiosoite
puhelinnumero
ruoka-aineallergiat (vain tilauksiin, joissa on tarjoilua)

Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötiedot kerätään jäseniltä ja osallistujilta itseltään (jäsenhakemus, ilmoittautuminen).
Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva
Tiedot sijaitsevat sähköisessä muodossa erillisessä jäsenrekisterissä, johon jäsensihteeri
pääsee käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla. Jäsenrekisteriohjelman tietokanta löytyy
Selkotieto Oy:n palvelimelta ja jäsentietoja käytetään nettipohjaisella Netti-Jäseri ohjelmalla

jäsensihteerin salasanalla lukitulta tietokoneelta. Uusista ja eronneista jäsenistä tiedotetaan
hallitukselle sähköpostilla hallituksen jäsenten henkilökohtaiseen sähköpostiosoitteeseen.
Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot
Tietoja ei luovuteta pääsääntöisesti kolmansille. Osallistujalistat luovutetaan koulutusten
järjestäjille tai kouluttajille. Kokeiden tulokset voidaan julkaista Uudenmaan
Kanakoiraharrastajat ry:n kotisivuilla.
Henkilötiedot luovutetaan rekisterin ylläpitäjälle, joka toimii henkilötietojen käsittelijänä.
Henkilötietoja voidaan siirtää muille rekisterin palveluntarjoajaa vaihdettaessa uudelle
järjestelmän ylläpitäjälle. Henkilörekisterin teknisen ylläpidon ja käsittelyn toteuttava
rekisterinpitäjän yhteistyökumppani voi siirtää henkilötietoja soveltuvan yksityisyyden
suojaa koskevan lainsäädännön ja tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.
Henkilötietojen säilytysaika
Jäsentiedot säilytetään rekisterissä niin kauan kuin rekisteröity on Uudenmaan
Kanakoiraharrastajat ry:n jäsen. Jäsenyyden päättymisen jälkeen henkilötietoja säilytetään
enintään kolmen kuukauden ajan jäsenyyden päättymisestä.
Osallistujien henkilötietoja säilytetään enintään kolmen kuukauden ajan viimeisimmän
osallistumisen jälkeen.
Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on lähtökohtaisesti oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti,
milloin tahansa:
-

-

-

saada tieto henkilötietojensa käsittelystä
saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat, Uudenmaan
Kanakoiraharrastajat ry:n käsittelemät henkilötiedot
vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä
vaatia henkilötietojensa poistamista
vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista
peruuttaa suostumuksensa ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin kuin
henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen
vastustaa henkilötietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa
liittyvällä perusteella siltä osin kuin henkilötietojen käsittelyperusteena on
Uudenmaan Kanakoiraharrastajat ry:n oikeutettu etu
saada henkilötietonsa koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle
rekisterinpitäjälle, Uudenmaan kanakoiraharrastajat ry käsittelee kyseisiä
henkilötietoja rekisteröidyn suostumuksen perusteella ja käsittely suoritetaan
automaattisesti
vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista.

Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö tämän
tietosuojaselosteen Yhteydenotot-kohdan mukaisesti. Uudenmaan Kanakoiraharrastajat ry
voi pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan rekisteröidyn

henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä. Uudenmaan Kanakoiraharrastajat ry voi
kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.
Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle
Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle
taikka sen Euroopan unionin jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa rekisteröidyn
asuinpaikka tai työpaikka sijaitsee, mikäli rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei
ole käsitelty soveltuvan tietosuojakäytännön mukaisesti.
Pakolliset tiedot
Yhdistyksen (Uudenmaan Kanakoiraharrastajat ry) luottamushenkilöiden osalta yhdistyslain
edellyttämät tiedot (nimi, hetu, yhteystiedot).
Allergiatiedot tapahtumiin osallistuvien osalta.
Jäsenten osalta jäsenhakemuksessa esitetyt tiedot.
Muut tapahtuman järjestämiseksi kolmansien tahojen edellyttämät tiedot (ilmoitetaan
ilmoittautumisen yhteydessä).
Seuraus mikäli tietoja ei luovuta
Yhdistyksen luottamustehtävään ei voida valita ilman pakollisten tietojen luovuttamista.
Jäsenhakemusta ei käsitellä eikä osallistumista tapahtumiin vastaanoteta ilman pakollisten
tietojen luovuttamista.
Yhteydenotot
Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä
tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse osoitteeseen:
aaltosylvi@gmail.com. Rekisteröity voi myös ottaa yhteyttä henkilökohtaisesti tai kirjallisesti
alla olevaan osoitteeseen:
Uudenmaan kanakoiraharrastajat ry, c/o Sanna Aalto, Kalamajantie 1786, 12750 Pilpala
Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen
Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa.
Tämä ilmoitus on viimeksi päivitetty 24.5.2018.

