
                          Tietosuojaseloste 

 

Tässä tietosuojaselosteessa kerromme, millaisia henkilötietoja Suomen Airedalenterrieriyhdistys ry 

käsittelee ja miksi. Kerromme myös, mitä henkilö-, yhteys- tai muita tietoja yhdistys kerää, kenelle 

voimme niitä luovuttaa ja mitkä ovat yhdistyksen jäsenten (rekisteröityjen) oikeudet. 

  

1. Rekisterinpitäjä on Suomen Airedalenterrieriyhdistys ry  Laakavuorenkuja 2H12          

00970 Helsinki, saty.sihteeri@gmail.com , p. 050-3465747. 

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa on Riitta Levänen , Säveltie 3H96              

00720 Helsinki, jasensihteeri@airedalenterrieri.fi , p. 09-3858813 (iltaisin). 

3. Rekisterin nimi on Suomen Airedalenterrieriyhdistys ry:n jäsenrekisteri. 

4. Rekisteröidyt 

Yhdistyksen jäsenrekisteri sisältää yhdistyksen varsinaiset jäsenet ( mukana myös perhejäsenet ja 

pentujäsenet), ainais- ja kunniajäsenet, kannattajajäsenet ( yksityiset ja yritykset). 

5. Rekisterin pitämisen ja henkilötietojen käsittelyn perusteet ja käyttötarkoitus 

Rekisterin käyttötarkoituksena on rekisteröityjen henkilötietojen ajantasainen hallinta jäsenyyden 

aikana, sen ylläpito ja kehittäminen. Mahdollisuus ylläpitää yhteyttä jäsenistöön ( posti, sähköposti) 

jäsenasioissa, esim. jäsentutkimusten tekemisessä. Henkilötietojen käsittely perustuu yhdistyksen 

lakiin perustuvaan velvoitteeseen ylläpitää jäsenrekisteriä. 

6. Käsiteltävät henkilötiedot 

Rekisterissä käsitellään yhdistyksen jäsenten henkilö- ja yhteystietoja sekä muita jäsenyyteen 

liittyviä tietoja. Näitä ovat etu- ja sukunimi, osoitetiedot, puhelinnumero ja sähköpostiosoite, tieto 

jäsentyypistä. 

7. Säännönmukaiset tietolähteet 

Tiedot jäsenrekisteriin kerätään rekisteröidyiltä. 

8. Tietojen luovutus, siirtäminen ja suojaus 

Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Jos tulevaisuudessa näin tapahtuu, se voi tapahtua vain 

rekisteröityjen suostumuksella. 

9. Tietojen käsittelyn kesto 

Henkilötiedot säilytetään rekisterissä niin kauan kuin rekisteröity on yhdistyksen jäsen, 

kirjanpitoaineistossa ( esim. osallistujalistat) kirjanpitolain mukaan 6 vuotta. 

10. Tietojen käsittelijät 

Yhdistyksessä henkilötietoja käsittelevät ne, joille yhdistys on antanut luvan. Jos tulevaisuudessa 

yhdistys ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, yhdistys takaa silloin 

sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaan 

ja asianmukaisesti. 

11. Rekisteröityjen oikeudet 

Rekisterissä olevalla on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja on tallennettu rekisteriin. 

Rekisteröity voi päivittää ja muuttaa omia tietojaan ja vaatia, että virheelliset tiedot korjataan. Tällä 

on myös oikeus kieltää tietojen käyttö. Tämä koskee niitä tietoja, joiden käsittely perustuu henkilön 

antamaan suostumukseen. Jokaisella rekisteröidyllä on myös oikeus tehdä valitus asianomaiselle 

valitusviranomaiselle. 

12. Yhteydenotot 

Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot  ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti tai 

henkilökohtaisesti kohdassa kaksi (2) nimetylle yhteyshenkilölle. 

13. Muutokset tietosuojaselosteessa 

Jos selostetta muutetaan, muutokset tulevat näkyville selosteeseen päivättyinä. 
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