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

1a
Rekisterinpitäjä

Laatimispäivä

21.5.2018

Nimi

Suomenhevosliitto ry
Osoite

Alakanavantie 16, 81720 Lieksa
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

045 666 9933, jukka.timonen@jukanmedia.fi
Nimi
2
Timonen, toimistosihteeri
Yhteyshenki- Jukka
Osoite
lö rekisteriä Alakanavantie 16, 81720 Lieksa
koskevissa
asioissa
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
045 666 9933, jukka.timonen@jukanmedia.fi

3
Rekisterin
nimi
4
Henkilötietojen käsittelyn
tarkoitus

Suomenhevosliiton jäsenrekisteri

5
Rekisterin
tietosisältö

Jäsenen antamat tietosisällöt:
- etunimi ja sukunimi
- postiosoite
- puhelinnumero
- sähköpostiosoite
- yhteisöjäseniltä lisäksi yhteisön nimi ja yhteyshenkilö

Yhdistyksen jäsenyyden hoito ja ylläpito sekä toiminnan kehittäminen
- yhdistyksen jäsenlehden ja kalenterin postittaminen
- yhdistyksen jäsenmaksun laskuttaminen
- yhdistyksen järjestämistä tilaisuuksista ja tapahtumista tiedottaminen
- yhdistyksen myyntituotteiden postittaminen ja laskuttaminen
- muun jäsenpostin lähettäminen

6
Jäsenen suullisesti ja kirjallisesti luovuttamat tiedot.
Säännönmu- Yhdistyksen verkkosivuille ja muihin palveluihin sijoitetut lomakkeet.
kaiset tietolähteet

REKISTERISELOSTE

2

7
Tietojen
säännönmukaiset
luovutukset

Henkilötietoja ei luovuteta suoramarkkinointitarkoituksiin.
Henkilötietoja voidaan luovuttaa jäsenen valitsemien palvelujen toteuttamiseksi jäsenen
hyväksynnällä.
Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen johdosta osa tiedoista saattaa fyysisesti sijaita
ulkopuolisten alihankkijoiden palvelimilla tai laitteistoilla, joista niitä käsitellään teknisen
käyttöyhteyden avulla.
Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8
Tietojen
siirto
EU:n tai
ETA:n
ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta tai siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

A Manuaalinen aineisto

Mahdollista manuaalista tietoa pidetään suojattuna Suomenhevosliiton toimistosihteerin tiloissa.
Manuaalinen aineisto säilytetään erikseen lukitussa säilytysyksikössä.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Pääsy digitaalisiin tallenteisiin on rajattu henkilökohtaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Rekisteriin
pääsevät vain yhdistyksen toimistosihteeri ja ne mahdolliset muut hallituksen nimeämät henkilöt,
jotka vastaavat asiakasrekisterin käytöstä ja/tai ylläpidosta.

10
Tarkastusoikeus

Jokaisella jäsenellä on oikeus tarkistaa jäsenrekisteriin tallennetut tietonsa. Tarkistuspyyntö tehdään
ottamalla yhteys rekisterin yhteyshenkilöön.

11
Jokaisella jäsenellä on oikeus vaatia jäsenrekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista.
Oikeus vaatia Tarkistuspyyntö tehdään ottamalla yhteys rekisterin yhteyshenkilöön.
tiedon
korjaamista

12
Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Jäsenrekisterin tietoja ei käytetä suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin eikä
markkina- ja mielipidetutkimuksiin eikä henkilömatrikkeleihin tai sukututkimukseen ilman erikseen
pyydettävää lupaa. Jokaisella on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen näihin tarkoituksiin. Kielto
tehdään ottamalla yhteys rekisterin yhteyshenkilöön.

