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TIETOSUOJASELOSTE
Tämä on henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen rekisteri- ja
tietosuojaseloste. Päivitetty 5.7.2020.
Rekisterinpitäjä
Vanhaenglanninlammaskoirat ry
Kotipaikka Helsinki
Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Jäsensihteeri
Leena Oksa, Turku
oesjasensihteeri(at)gmail.com

Rekisterin nimi
Vanhaenglanninlammaskoirat ry:n jäsenrekisteri
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste
Yhdistyksen jäsenistä on hallituksen pidettävä luetteloa. (Yhdistyslaki 3 luku 11 §).
Vanhaenglanninlammaskoirat ry:n jäsenrekisterin henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on jäsenyyden
ylläpito, jäsenmaksujen laskutus, jäsenmäärän seuranta sekä julkaisujen (vuosikirjan, lehden,
jäsentiedotteiden, kokouskutsujen) postitus. Nimi ja sähköpostitietoja hyödynnetään internetsivujen
jäsenosioon kirjautumisessa. Henkilö voi poistua rekisteristä pyytämällä sitä rekisterin ylläpitäjältä
sähköpostilla, jasensihteeri@oesfi.com. Mikäli henkilö pyytää tietojen poistamista, jäsenyys päättyy
tietojen poistamisen yhteydessä.
Rekisterin tietosisältö
Vanhaenglanninlammaskoirat ry:n jäsenrekisteriin henkilöstä tallennettavat tiedot:
 Nimi
 Osoitetiedot (katuosoite, postinumero, postitoimipaikka)
 Puhelinnumero
 Sähköpostiosoite
 Kotisivu (jäsenkasvattajilta)
 Jäsentyyppi
 Asema yhdistyksessä (esim. hallituksen jäsen, toimikunnan jäsen, jäsenkasvattaja)
 Jäsenmaksun suorittamistiedot
Säännönmukaiset tietolähteet
Jäsenrekisteriin tallennettavat tiedot saadaan jäsenen omalla ilmoituksella. Jäsenhakemus voi tulla
myös kootusti koiran kasvattajan tekemänä, mutta tähän on oltava henkilön lupa.
Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Rekisteriin tallennettuja tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yhdistyksen ulkopuolelle ilman
rekisteröidyn erillistä suostumusta.
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Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Vanhaenglanninlammaskoirat ry käyttää MailChimp-sähköpostipalvelua viestinnässä.
MailChimpille siirretään käyttäjistä etunimi, sukunimi ja sähköpostiosoite. MailChimp on
yhdysvaltalainen yhtiö, jolloin henkilötietoja saattaa siirtyä Euroopan Unionin ulkopuolelle.
Henkilötiedot ovat kuitenkin suojattuna henkilötietolain edellyttämällä tavalla ja MailChimp kuuluu
USA:n ja EU:n välisen Privacy Shield -kehyksen sertifioitujen yritysten listalle.
Rekisterin suojauksen periaatteet
Jäsenrekisterin käyttöön ovat oikeutettuja vain yhdistyksen toimihenkilöt ja vain siltä osin kuin se
on tarpeellista heidät tehtävänsä suorittamiseksi. Sähköinen jäsenrekisteri sijaitsee yhdistyksen
kotisivujen palvelimella ja pääsy tietoihin on suojattu käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla.
Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on
tallennettu. Rekisteröity voi päivittää ja muuttaa omia tietojaan ja vaatia, että virheelliset tiedot
korjataan. Tarkastus-, muutos- ja korjauspyynnön voi tehdä toimittamalla asiaa koskeva pyyntö
rekisteristä vastaavalle yhteyshenkilölle.
Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käyttö. Tietojen käyttökieltoa koskevan
vaatimuksen voi tehdä toimittamalla asiaa koskeva ilmoitus rekisteristä vastaavalle
yhteyshenkilölle.
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