SUOMEN SUURSNAUTSERIKERHO - FINLANDS RIESENSCHNAUZERKLUBB RY:N

REKISTERISELOSTEET (päivitetty 4.4.2019)
Suomen Suursnautserikerho - Finlands Riesenschnauzerklubb ry
Henkilötietolain (523/99) 10 § tarkoittama rekisteriseloste
1. JÄSENREKISTERISELOSTE
-

Rekisterin nimi
Suomen Suursnautserikerho ry:n jäsenrekisteri

-

Rekisterinpitäjä
Nimi: Suomen Suursnautserikerho ry
Postiosoite: Metsäkuusentie 1 D 34, 05460 Hyvinkää
Yhdistysrekisterinumero: 64.955

-

Rekisteriasioita hoitava henkilö
Nimi: Suomen Suursnautserikerho ry / Lea Haanpää
Tehtävä: jäsensihteeri
Postiosoite: Kontiontie 90, 14200 Turenki
puh. 050 581 3235
sssk.jasenasiat@gmail.com

-

Rekisterin käyttötarkoitus
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on Yhdistyslain 11§:ssä määräämä velvoite ylläpitää
jäsenluetteloa yhdistyksen jäsenistä sekä jäsenmaksutietojen ja yhteystietojen ylläpito yhdistyksen
toimintaa varten.

-

Rekisterin tietosisältö
Jäsenistä merkitään rekisteriin yhdistyslain vaatimat tiedot sekä muita yhteydenpitoon ja
yhdistyksen toimintaan tarvittavia tietoja, kuten täydellinen nimi, osoite, puhelinnumero,
sähköpostiosoite, syntymävuosi, liittymispäivämäärä ja tiedot maksetuita jäsenmaksuista kuluvalta ja
edelliseltä vuodelta. Jäsentyypit ovat varsinainen, perhe-, ainais-, vapaa- ja kunniajäsen sekä
kunniapuheenjohtaja. Lisäksi rekisteriin tallennetaan salasana webpalveluiden jäsenalueelle
salatussa muodossa sekä yhdistyksen toimihenkilöiden tehtävien edellyttämät webpalvelun
käyttöoikeudet: pääkäyttäjä, hallitus, jäsenluettelon ylläpito, tarvikemyyjä, pentuvälittäjä ja päivittäjät.

-

Rekisterin tietolähteet
Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet ovat jäsenten yhdistykselle itsestään antamat tiedot ja
jäsenmaksujen maksamisen yhteydessä rekisteröitävät tiedot. Jäsenalueen webpalvelujen vaatima
salasana lisätään jäsensihteerin toimesta jäsenrekisteriin, jonka jäsen voi muuttaa itse
haluamakseen. Yhdistyksen toimihenkilöiden tehtävien mukaisia käyttöoikeuksia ylläpitää
jäsensihteeri. Jäsenet voivat ilmoittaa tiedot webpalvelun sähköisellä lomakkeella tai sähköpostitse
tai paperiversiona postitse jäsensihteerille.

-

Tietojen luovuttaminen
Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille lukuun ottamatta kirjapainolle erikseen jokaisen
jäsenjulkaisun postitusta varten tarvittavia osoitetietoja. Yhteystiedot voidaan julkaista Suomen
Suursnautserikerho ry:n Vuosikirjan jäsenmatrikkelissa, ellei jäsen sitä ole erikseen kieltänyt.
Kaikilla jäsenillä on oikeus nähdä kaikkien jäsenten lainmukaiset jäsenluettelotiedot (täydellinen nimi
ja kotipaikkakunta). Tietoja ei siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

-

Rekisterin suojauksen periaatteet
Yhdistyksen rekisterin tiedot kerätään webpalvelun tarjoajan (Yhdistysavain) sähköiseen
tietokantaan. Järjestelmään pääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä.
Järjestelmään tallennetun jäsenrekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja
käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän tiedossa olevat käyttäjät, joita ovat
käytännössä hallituksen jäsenet.
Paperiset jäsenhakemukset säilytetään jäsensihteerin lukollisessa kaapissa, sähköpostitse tulleet
jäsensihteerin käytössä olevassa sähköpostissa, johon pääseminen vaatii käyttäjätunnuksen ja

salasanan syöttämisen. Sähköisellä lomakkeella tulevat hakemukset toimitetaan automaattisesti
edellä mainittuun jäsensihteerin sähköpostiin. Lisäksi järjestelmä kerää sähköisen lomakkeen
sisältämät tiedot automaattisesti palvelimella olevaan erilliseen tiedostoon, johon pääsyoikeudet ovat
samoilla ennalta määritellyillä henkilöillä kuin jäsenrekisterinkin osalta. Käyttäjien tietokoneet on
suojattu palomuurilla ja ajantasaisilla tietoturvaohjelmistoilla.
-

Tarkastusoikeus
Jokaisella on oikeus tarkastaa rekisteriin sisältyvät itseään koskevat tiedot, ellei henkilötietolaista
muuta johdu. Pyyntö tulee tehdä henkilökohtaisesti ja se osoitetaan kirjallisesti hallitukselle.

-

Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Rekisterissä oleva virheellinen tieto korjataan rekisteröidyn kirjallisesta pyynnöstä, joka osoitetaan
jäsensihteerille.

-

Tietojen säilytysaika
Tiedot poistetaan jäsenrekisteristä kahden (2) kuukauden sisällä siitä, kun jäsen on itse ilmoittanut
eroavansa yhdistyksestä tai kun jäsen on yhdistyksen sääntöjen mukaisesti erotettu.
Jäsenhakemukset tuhotaan 12 kk niiden vastaanottamisesta: paperiset joko silppurilla tai polttamalla
ja muilla tavoin tulleet tuhotaan poistamalla ne palvelimilta.

Suomen Suursnautserikerho - Finlands Riesenschnauzerklubb ry
Henkilötietolain (523/99) 10 § tarkoittama rekisteriseloste

2. REKISTERISELOSTE ILMOITTAUTUMISTIEDOISTA
-

Rekisterin nimi
Suomen Suursnautserikerho ry:n Riisenileirin osallistujarekisteri

-

Rekisterinpitäjä
Nimi: Suomen Suursnautserikerho ry
Postiosoite: Metsäkuusentie 1 D 34, 05460 Hyvinkää
Yhdistysrekisterinumero: 64.955

-

Leiriasioita hoitava henkilö
Nimi: Suomen Suursnautserikerho ry / Tina-Marina Bäckman
Tehtävä: leirin rahastonhoitaja (v.2019)
Postiosoite: Oksatie 14, 65280 Vaasa
puh. 040 752 8200
riisenileiri@gmail.com

-

Rekisterin käyttötarkoitus
Rekisterin tarkoituksena on kerätä tarpeelliset tiedot Riisenileirille ilmoittautuvista leiriläisistä. Tietoja
kerätään seuraaviin käyttötarkoituksiin: tiedotus, koulutuksen järjestäminen, ruokailuiden ja
majoituksen järjestäminen. Tiedoista voidaan koota tilastoja, joista yksittäistä jäsentä ei ole
mahdollista tunnistaa.

-

Rekisterin tietosisältö
Osallistujista merkitään rekisteriin nimi, syntymävuosi, puhelinnumero,
erityisruokavaliot, maksutiedot sekä saapumis- että poistumispäivämäärät.

-

sähköpostiosoite,

Rekisterin tietolähteet
Henkilörekisteriin kirjattavat tiedot saadaan jäsenen omalla ilmoituksella joko webpalvelun sähköisen
ilmoittautumislomakkeen kautta tai sähköpostin liitteenä toimitettavalla lomakkeella.

-

Tietojen luovuttaminen
Riisenileirille osallistumista koskevia tietoja luovutetaan vain leirin koulutus- ja hallintohenkilöstölle
sekä tarvittaessa majoituspalveluiden järjestäjälle. Osallistujien nimitiedot on nähtävillä leirillä
koulutusryhmittäin. Tietoja ei siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

-

Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteri on tallennettu excel-tiedostoon, joka on kokonaisuudessaan vain Suomen
Suursnautserikerho ry:n leiritoimikunnan ilmoittautumisten vastaanottajan henkilökohtaisella
tietokoneella, johon pääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämisen. Sähköpostitse
tulleet osallistumisilmoitukset säilytetään leiritoimikunnan käytössä olevassa sähköpostissa, johon
pääseminen vaatii käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämisen. Sähköisellä lomakkeella tulevat
hakemukset toimitetaan automaattisesti edellä mainittuun leiritoimikunnan sähköpostiin. Sähköisen
ilmoittautumislomakkeen osalta järjestelmä kerää tiedot automaattisesti palvelimella olevaan
erilliseen tiedostoon, johon pääsyoikeudet ovat ennalta määritellyillä henkilöillä kuin
jäsenrekisterinkin osalta eli käytännössä yhdistyksen hallitus käyttäjätunnusta ja salasanaa
käyttämällä. Käyttäjien tietokoneet on suojattu palomuurilla ja ajantasaisilla tietoturvaohjelmistoilla.

-

Tarkastusoikeus
Jokaisella on oikeus tarkastaa rekisteriin sisältyvät itseään koskevat tiedot, ellei henkilötietolaista
muuta johdu. Pyyntö tulee tehdä henkilökohtaisesti ja se osoitetaan kirjallisesti hallitukselle.

-

Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Rekisterissä oleva virheellinen tieto korjataan rekisteröidyn kirjallisesta pyynnöstä, joka osoitetaan
leiritoimikunnalle.

-

Tietojen säilytysaika
Sähköiset tiedot poistetaan kahdentoista (12) kuukauden kuluttua leirin päättymisen jälkeen
poistamalla ne palvelimilta ja koneen kovalevyltä. Paperiset listaukset tuhotaan (2) kuukauden
sisällä leirin päättymisestä joko silppurilla tai polttamalla.
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3. REKISTERISELOSTE TILAUSTIEDOISTA
-

Rekisterin nimi
Suomen Suursnautserikerho ry:n materiaalien tilaajarekisteri

-

Rekisterinpitäjä
Nimi: Suomen Suursnautserikerho ry
Postiosoite: Metsäkuusentie 1 D 34, 05460 Hyvinkää
Yhdistysrekisterinumero: 64.955

-

Tilausasioita hoitava henkilö
Nimi: Suomen Suursnautserikerho ry / hallituksen erikseen tehtävään valtuuttama yhdistyksen jäsen
Tehtävä: tilausten vastaanotto ja lähettäminen
Postiosoite: Metsäkuusentie 1 D 34, 05460 Hyvinkää
SSSKhallitus@gmail.com

-

Rekisterin käyttötarkoitus
Rekisterin tarkoituksena on kerätä tarpeelliset tiedot tilattujen materiaalisen toimittamiseksi.
Tiedoista voidaan koota tilastoja, joista yksittäistä jäsentä ei ole mahdollista tunnistaa.

-

Rekisterin tietosisältö
Tilaajista merkitään rekisteriin nimi ja osoitetiedot sekä tilausmäärät tuotteittain.

-

Rekisterin tietolähteet
Henkilörekisteriin kirjattavat tiedot saadaan jäsenen omalla ilmoituksella joko webpalvelun sähköisen
ilmoittautumislomakkeen kautta tai suoraan asiaa hoitavan henkilön sähköpostiosoitteeseen.

-

Tietojen luovuttaminen
Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille eikä niitä siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan
talousalueen ulkopuolelle.

-

Rekisterin suojauksen periaatteet
Sähköisellä lomakkeella tulevat tilaukset toimitetaan automaattisesti tehtävään valtuutetun henkilön
sähköpostiin. Sähköisen tilauslomakkeen osalta järjestelmä kerää tiedot automaattisesti palvelimella
olevaan erilliseen tiedostoon, johon pääsyoikeudet ovat yhdistyksen hallituksen jäsenillä
käyttäjätunnusta ja salasanaa käyttämällä. Sähköpostitse tulleet tilaukset säilytetään vastuuhenkilön
käytössä olevassa sähköpostissa, johon pääseminen vaatii käyttäjätunnuksen ja salasanan
syöttämisen. Käyttäjien tietokoneet on suojattu palomuurilla ja ajantasaisilla tietoturvaohjelmistoilla.

-

Tarkastusoikeus
Jokaisella on oikeus tarkastaa rekisteriin sisältyvät itseään koskevat tiedot, ellei henkilötietolaista
muuta johdu. Pyyntö tulee tehdä henkilökohtaisesti ja se osoitetaan kirjallisesti hallitukselle.

-

Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Rekisterissä oleva virheellinen tieto korjataan rekisteröidyn kirjallisesta pyynnöstä, joka osoitetaan
hallitukselle.

-

Tietojen säilytysaika
Sähköiset tiedot poistetaan viimeistään kahdentoista (12) kuukauden kuluttua tilauksen lähettämisen
jälkeen poistamalla ne palvelimilta sekä sähköpostista.

