
 

Jäsenrekisterin tietosuojaseloste 22.4.2019 
 
Henkilötietolaki (523/99) 10§ 
 
Rekisterinpitäjä 
 
Koirakerho Rähmä-Käpälät ry 
 
Yhteystiedot 
 
Koirakerho Rähmä-Käpälät ry 
Vanhakartanontie 119 
23500 Uusikaupunki 
puh. 044 9877171 (puheenjohtaja) 
 
Rekisterin nimi 
 
Koirakerho Rähmä-Käpälät ry:n jäsenrekisteri 
 
Yhteyshenkilö 
 
Riitta Laaksonen, puheenjohtaja 
Vanhakartanontie 119 
23500 Uusikaupunki 
puh. 044 9877171 
email. riitta.maria.laaksonen@gmail.com 
 
Rekisterin käyttötarkoitus 
 
Rekisterissä käsitellään yhdistyksen jäsenien ja sen entisten jäsenien henkilötietoja.         
Jäsenrekisterin pääkäyttötarkoitus on jäsensuhteiden hoito. Henkilötietoja kerätään       
tiedotusta ja jäsenmaksujen laskutusta varten. Henkilötietojen käsittely perustuu        
Yhdistyksen lainsäädännölliseen velvoitteeseen ylläpitää jäsenrekisteriä. 
 
Rekisterin tietosisältö 
 
Rekisterissä käsitellään yhdistyksen jäsenien henkilö- ja yhteystietoja sekä muita         
jäsenyyteen liittyviä tarpeellisia tietoja. Näitä tietoja ovat Rähmä-Käpälien jäseneksi         
liittyneiden varsinaisten jäsenten, nuoriso jäsenten sekä perhe jäsenten nimitiedot,         
sähköpostiosoite sekä jäsenmaksutiedot. Rekisterissä näkyvät myös eri koulutusten        
osallistumistiedot.  
 
Säännönmukaiset tietolähteet 
 
Kaikki rekisterin tiedot on saatu Koirakerho Rähmä-Käpälät ry:n jäseneksi rekisteröidyiltä          
henkilöiltä. Tiedot kerätään sähköpostitse tai täyttämällä jäsentietolomake koulutusten        
yhteydessä.  
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Säännönmukaiset tietojen luovutukset 
 
Henkilötietoja säilytetään niin kauan, kuin rekisteröitynyt jäsen on yhdistyksen jäsen.          
Vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot poistetaan säännöllisesti. Jäsenrekisterin tiedot        
säilytetään, kunnes jäsen ei ole enää yhdistyksen jäsen tai hän ei maksa vuosijäsenmaksuaan             
tai hän haluaa jäsentietonsa hävitettäväksi. Henkilötietoja ei arkistoida. Jäsenyyden         
päätyttyä henkilötietoja säilytetään enintään kymmenen vuoden ajan jäsenyyden        
päättymisestä yhdistyksen oikeutetun edun perusteella, ts. mahdollisiin oikeusvaateisiin        
puolustautumisen takia (KKO 2017:15).  
 
Henkilötietojen käsittelyssä ja rekisteröinnissä toimitaan henkilötietolain edellyttämällä       
tavalla. Rekisteristä ei luovuteta tietoja kolmansille osapuolille. 
 
Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle 
 
Tietoja ei luovuteta. 
 
Rekisterin suojauksen periaatteet 
 
Rekisteriä ylläpidetään sähköisesti Koirakerho Rähmä-Käpälien hallituksen Google Business        
-tilin yhteydessä. Rekisteriin pääsevät vain hallituksen jäsenet ja rekisteri on suojattu           
salasanoin sekä käyttäjätunnuksin. Rekisterin käyttäjillä on salassapitovelvollisuus.       
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Yhteys tietojärjestelmään on suojattu teknisin        
keinoin. Manuaalinen aineisto hävitetään rekisteriin kirjaamisen jälkeen. 
 
Rekisteröidyn tarkastusoikeus 
 
Henkilötietolaki 26 §: Henkilöllä on oikeus tarkistaa itseään koskevat jäsenrekisteritiedot ja           
saada niistä pyydettäessä kopiot.  
 
Rekisteröidyllä on lähtökohtaisesti oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti       
milloin tahansa: 
– saada tieto henkilötietojensa käsittelystä 
– saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat yhdistyksen käsittelemät 
henkilötiedot; 
– vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä 
– vaatia henkilötietojensa poistamista 
– peruuttaa suostumuksensa ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin kuin 
henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen 
– vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista. 
 
Tarkistuspyyntö tehdään kirjallisena Koirakerho Rähmä-Käpälien hallitukselle yhdistyksen       
viralliseen osoitteeseen. Yhdistys voi pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään        
kirjallisesti ja varmentamaan rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä.        
Tarkastaminen on maksuton kerran vuodessa.  
  



 

Rekisteröidyn kielto-oikeus 
 
Henkilötietolaki 30 §: Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely           
suoramainontaa, puhelin- tai sähköistä markkinointia varten. 
 
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 tietosuojalainsäädännön mukaisesti. 
 
Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen 
 
Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa.         
Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 22.4.2019. 
 


