Tyhjennä lomake

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

1
Rekisterinpitäjä

Laatimispäivä

Nimi (y-tunnus)

Tiibetinterrierit ry (2699191-4), käytetään lyhennettä TT ry
Osoite

Muut yhteystiedot (esim. puhelinvirka-aikana, sähköpostiosoite)

Puheenjohtaja@tiibetinterrierit.com
Nimi

2
Jäsensihteeri
Yhteyshenkilö rekisteriä Osoite
koskevissa
asioissa
Muut yhteystiedot (esim. puhelinvirka-aikana, sähköpostiosoite)

jasensihteeri@tiibetinterrierit.com
3
Rekisterin
nimi

Jäsenrekisteri

4
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on rotujärjestön jäsenyyden hoitaminen. kuten
Henkilötieto- jäsenrekisterin ylläpito, jäsenlaskutus ja tiedottaminen.
jen käsittelyn
tarkoitus

Jäsenrekisterin sisältämiä tietoja käytetään vain seuran omassa toiminnassa. Nimeä
lukuun ottamatta henkilötiedot poistetaan jäsenrekisteristä, jos rekisteröity eroaa tai
erotetaan rotujärjestöstä. Pyynnöstä myös nimi poistetaan jäsenrekisteristä.
Jäsenhakemus on voimassa seuraavaan hallituksen kokoukseen asti, jossa hakemukset
käsitellään. Mikäli jäsenyyttä ei voida myöntää, jäseneksi hakeneen henkilötiedot
poistetaan rekisteristä.

5
Rekisterin
tietosisältö

Rekisteröidyistä talletetaan:
- Etu- ja sukunimi
- Perheenjäsen, joka on rotujärjestön jäsen (pakollinen, jos hakee perhejäsenyyttä)
- Yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, katuosoite, postinumero ja -toimipaikka)

6
Säännönmukaiset
tietolähteet

Rekisteriin talletettavat tiedot saadaan henkilöltä itseltään jäsenhakemuksen yhteydessä.
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6
Säännönmukaiset
tietolähteet
(jatkoa)
7
Henkilötietoja ei luovuteta säännönmukaisesti. Rekisteröity yhdistys voi luovuttaa
Tietojen
säännönmu- viranomaisille rekisterin tietoja lain tai muiden määräysten niin vaatiessa. Tiibetinterrierit ry
kaiset luovu- ei luovuta jäsentensä yhteystietoja kaupallisiin tarkoituksiin.
tukset

8
Tietojen siir- Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
to EU:n tai
ETA:n ulkopuolelle
9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

A Manuaalinen aineisto

Manuaalinen aineisto säilytetään jäsensihteerillä.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Ainoastaan jäsensihteerillä on pääsy jäsenrekisteriin.
Rekisteriin talletettuja henkilötietoja ei ole säädetty salassa pidettäviksi.

10
Tarkastusoikeus

Jokaisella Tiibetinterrierit ry:n jäsenellä tai jäsenyyttä hakeneella on oikeus tarkastaa
jäsenrekisteriin talletetut tietonsa. Pyyntö tulee tehdä kirjallisesti Rekisteritietojen
tarkastuspyyntö -lomakkeella
(http://www.tietosuoja.fi/material/attachments/tietosuojavaltuutettu/tietosuojavaltuutetuntoi
misto/lomakkeet/tarkastuspyyntojakorjaamisvaatimus/ZlHBuY6wR/KOPIO_ALKUPER_SI
VUILTA_Rekisteritietojen_tarkastuspyynto.pdf), joka lähetetään jäsensihteerille
11
Jokaisella Tiibetinterrierit ry:n jäsenellä tai jäsenyyttä hakeneella on oikeus vaatia
Oikeus vaajäsenrekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Pyyntö tulee tehdä kirjallisesti
tia tiedon
korjaamista Rekisteritietojen korjaamisvaatimus -lomakkeella
(http://www.tietosuoja.fi/material/attachments/tietosuojavaltuutettu/tietosuojavaltuutetuntoi
misto/lomakkeet/tarkastuspyyntojakorjaamisvaatimus/k8rWLtYA3/KOPIO_ALKUPER_SIV
UILTA_Rekisteritietojen_korjaamisvaatimus.pdf), joka lähetetään jäsensihteerille
12
Tiibetinterrierit ry ei käsittele jäsenrekisteritietoja suoramainontaa, etämyyntiä tai muuta
Muut henkisuoramarkkinointia, markkina- ja mielipidetutkimusta tai henkilömatrikkelia ja
lötietojen
käsittelyyn
sukututkimusta varten.
liittyvät
oikeudet

Tulosta

