TIETOSUOJASELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §
Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen
täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä.

1a
Rekisterinpitäjä

Laatimispäivä

19.5.2018

Nimi

Suomen Belgianpaimenkoirayhdistys ry
Osoite

Helsinki
Y-tunnus 1084368-5
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

sbpky-johtokunta@finbelge.fi
Nimi
2
Tuominen
Yhteyshenki- Marja
Osoite
lö rekisteriä Jussintie 7, 46800 Myllykoski
koskevissa
asioissa
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
sähköposti: jasenasiat-sbpky@finbelge.fi
puh. +358 40 736 2499
3
Suomen Belgianpaimenkoirayhdistys ry:n jäsenrekisteri
Rekisterin
nimi
4
Yhdistyksen jäsentietojen ja jäsenyysetujen ylläpito
Henkilötieto- Jäsenhakemusten käsittely
jen käsittelyn Jäsenpostin perillemenon varmistaminen ylläpitämällä mahdollisimman oikeita osoitetietoja
tarkoitus
Jäsenmaksutietojen päivitys ja seuranta

5
Rekisterin
tietosisältö

Jäsenmaksut päivämäärineen kahden vuoden ajalta
E-laskun tilausajankohta ja milloin e-lasku lähetetty ko. vuonna
Kuluvan vuoden jäsenmaksun suorittaminen tehty vai ei
Jäsen- / viitenumero
Jäsenhakemuksessa täytettävät yhteystiedot
Tiedot jäsenlajista (ainaisjäsen, kunniajäsen, varsinainen jäsen, perhejäsen tai yhdistysjäsen)
Päivämäärä viimeisen muutoksen ajankohdasta
Kuluvaksi vuodeksi liittäneen kasvattajan kennelnimi
Tieto jäsenkorttia varten, onko perusjäsen vai kasvattajajäsen
Perhejäsenten lukumäärä ja nimet
Kieltotieto, joka kertoo, onko jäsen kieltänyt tietojensa luovuttamisen eteenpäin
Jäseneksi liittymisaika
Tietoja lehtivaihdoista, tuomarilehdistä, tiedossa olevasta eroamisesta tietyn ajan kuluttua
6
Henkilötietoja kerätään pääsääntöisesti rekisteröidyltä itseltään, hänen perheenjäseneltään sekä
Säännönmu- rekisteröidyn henkilön koiran kasvattajalta. Henkilötietoja voidaan päivittää myös väestörekisteristä
kaiset tieto- sekä muista vastaavista julkisista osoitetietoja sisältävistä rekistereistä.
lähteet
Jäsentietoja tallennetaan vain jäseniksi liittyvistä ja tiedot hävitetään, kun henkilötietolain
tarkoittamaa rekisteröintiperustetta ei enää ole eivätkä tiedot ole toiminnan kannalta enää tarpeellisia.
Jäsenen erotessa tiedot hävitetään sen jälkeen, kun jäsenyysasioiden hoito ei enää tietojen
säilyttämistä edellytä.
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7
Tietojen
säännönmukaiset
luovutukset

2

Jäsenrekisterin yhteystietoja voidaan luovuttaa konekielisessä muodossa yhdistyksen ulkopuoliselle
yhteistyökumppanille jäsenlehden taittoa, painoa ja postitusta varten sekä sähköisen jäsenkortin
lähetystä varten.
Suomen Belgianpaimenkoirayhdistys ry:n jäsenrekisterin tietoja ei luovuteta kaupalliseen
tarkoitukseen.
Kuitenkin yhdistyksen jäsenen yhteystietoja voidaan luovuttaa harrastustoimintaan liittyen tai
yhdistyksen toisen jäsenen niitä (perustellusta syystä yksittäistapauksessa) tiedustellessa. Näitä
perusteltuja syitä ovat mm. jalostus-, kasvattaja- ja alaosastotiedustelut.

8
Tietojen
siirto
EU:n tai
ETA:n
ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

A Manuaalinen aineisto

Jäsenrekisteriä ei säilytetä manuaalisessa muodossa.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Jäsenrekisteriä säilytetään jäsenasioiden hoitajan henkilökohtaisella tietokoneella, joka ei ole muiden
henkilöiden käytössä.

10
Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 pykälän mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia
tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna
kohdassa 2 mainittuun osoitteeseen.

11
Rekisteröidyllä on henkilötietolain 29 pykälän mukaisesti oikeus vaatia korjausta omiin tietoihinsa.
Oikeus vaatia Korjauspyynnöt tulee lähettää kohdassa 2 mainittuun osoitteeseen.
tiedon
korjaamista

12
Rekisteröidyllä on oikeus ja mahdollisuus rajata tietojensa näkyvyyden julkisuutta täyttäessään
Muut henkilö- jäsenhakemusta sallimalla tai kieltämällä tietojensa luovuttamisen. Tai jäsenyytensä aikana milloin
tietojen käsit- tahansa niin halutessaan. Muutospyynnöt tulee lähettää kohdassa 2 mainittuun osoitteeseen.
telyyn liittyvät oikeudet

