Tietosuojaseloste
Tämä on henkilötietolain (10 ja 24§) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen rekisteri- ja
tietosuojaseloste. Päivitetty 23.05.2018.

Rekisterinpitäjä
Pohjan Karhukoirayhdistys ry. (Y 132044)
Matokorventie 471, 91500 Muhos

Yhteyshenkilön tiedot
Minna Kärenlampi
sihteeri.pkky@gmail.com

Rekisterin nimi
Pohjan Karhukoirayhdistyksen jäsenrekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste
Yhdistyslaki velvoittaa yhdistyksen ylläpitämään jäsenluetteloa.
Jäsenten henkilötietojen käsittelytarkoituksia ovat jäsenluettelon ylläpitämisen lisäksi jäsensuhteen
hoitamiseen liittyvät asiat (yhteydenpito ja viestintä, jäsenmaksujen käsittely, tapahtumien järjestäminen,
huomionosoitusten ja ansiomerkkien myöntäminen sekä yhdistyksen toiminnan yleinen kehitystyö).

Rekisterin tietosisältö
Jäsenluettelon pakolliset, lakisääteiset tiedot: jäsenen nimi ja kotipaikkakunta.
Yhdistyksen toimintaan liittyvät jäsenten yksilöintitiedot:
* postiosoite
* puhelinnumero
* sähköpostiosoite
* syntymävuosi
* jäsennumero
* jäsenyystyyppi
* jäsenmaksuihin liittyvät tiedot
* jäsenyyden alkamis- ja päättymispäivät
* jäsenen luottamustoimet yhdistyksessä
* pätevyydet (hirvenhaukku- ja karhunhaukkutaipumuskokeiden tuomaripätevyydet)
* jäsenen saamat huomionosoitukset ja ansiomerkit

Säännönmukaiset tietolähteet
Jäsenrekisteriin tallennettavat tiedot saadaan jäseneltä itseltään ”Jäsenhakemus” –nettilomakkeella,
”Jäsenhakemus” –paperilomakkeella tai sähköpostitse.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Henkilötietoja käsitellään yhdistyksen sisällä sekä määritellyn henkilötietojen käsittelijän toimesta. Tietoja
ei luovuteta muille.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Tietoja säilytetään sähköisessä järjestelmässä, joka on teknisesti suojattu. Jäsenrekisteritietoihin on pääsy
vain tietyn luottamustehtävän omaavilla henkilöillä, joilla on henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja
salasanat, sekä määritellyllä henkilötietojen käsittelijällä. Tietoja käsitellään luottamuksellisesti. Rekisteristä
otetaan säännöllisesti varmuuskopiot.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jäsenrekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on
tallennettu. Rekisteröity henkilö voi vaatia virheellisten tietojen korjaamista. Tarkastus-, muutos- ja
korjauspyynnön voi tehdä toimittamalla kirjallinen ja henkilökohtaisesti allekirjoitettu asiaa koskeva pyyntö
jäsenrekisteristä vastaavalle yhteyshenkilölle.
Rekisteröity henkilö voi päivittää ja muuttaa omia perustietojaan myös itse, kirjautumalla Pohjan
Karhukoirayhdistyksen jäsensivuille omilla henkilökohtaisilla tunnuksillaan.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käyttö. Tämä koskee tietoja, joiden
käsittely perustuu henkilön antamaan suostumukseen. Rekisteröidyllä henkilöllä on myös oikeus pyytää
tietojensa poistamista jäsenrekisteristä.
Tietojen poistamista ja käyttökieltoa koskevan vaatimuksen tai aiemmin annetun tietojen käyttöä
koskevan suostumuksen peruuttamisen voi tehdä toimittamalla kirjallinen ja henkilökohtaisesti
allekirjoitettu asiaa koskeva ilmoitus jäsenrekisteristä vastaavalle yhteyshenkilölle.

Henkilötietojen säilytysaika
Henkilötietoja säilytetään vain rekisterinpitäjän toiminnan kannalta tarpeellisen ajan.

Tietosuojaselosteen muutokset
Tietosuojaselostetta päivitetään tarvittaessa.

