REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE
Suomen Gerbiiliyhdistys ry
EU:n yleinen tietosuoja-asetus (General Data Protection Regulation, GDPR) 25.5.2018
Laatimispäivämäärä: 23.5.2018

1. Rekisterinpitäjä

Suomen Gerbiiliyhdistys ry
e-mail: hallitus@gerbiiliyhdistys.fi
Postiosoite:
SGY ry c/o
Kotkantie 8
81100 Kontiolahti

2. Rekistereiden nimet
ja rekisteröidyt

Varsinainen rekisteri:
Jäsenrekisteri / Rekisteri
Muut rekisterit, jotka sisältävät nimi- tai henkilötietoja:
Hallituksen ja toimihenkilöiden lista
Aluetoimintavastaavien lista
Aavikkorummun palstanpitäjien lista
Kasvattajalista
Tuomarilista
Gerbiilien, degujen ja harvinaisten hyppymyyrien
rekisteri
Näyttelyluettelot
Näyttelytulokset
Rekistereissä käsitellään jäsenten, yhdistyksen
toimihenkilöiden, kasvattajien ja tuomareiden,
yhdistykseen rekisteröityjen eläinten omistajien ja
kasvattajien sekä yhdistyksen tapahtumiin ja kyselyihin
ilmoittautuneiden tai osallistuneiden nimi- ja
henkilötietoja.

3. Rekistereistä
vastaavat henkilöt tai
yhteyshenkilöt

Jäsenrekisteri:
Jäsenrekisterin hoitaja (Yhdistysavain-palvelu/Rekisteri)
Marica Toppari
Ruukintie 49 D 50
60100 Seinäjoki
puh. 040 7721 579
e-mail: jasensihteeri@gerbiiliyhdistys.fi
Muut rekisterit:
Web-sivuilla julkaistava Hallitus ja toimihenkilöt -lista ja
aluetoimintavastaavien lista:
SGY ry:n hallitus, e-mail: hallitus@gerbiiliyhdistys.fi
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Aavikkorummun palstanpitäjien lista:
Aavikkorumpu-jäsenlehden päätoimittaja, e-mail: aavikkorumpu@gerbiiliyhdistys.fi
Kasvattajalista:
SGY ry:n kasvattajanimivastaava, e-mail: kasvattajanimi@gerbiiliyhdistys.fi
Tuomarilista:
SGY ry:n tuomarivastaava, e-mail:
tuomarivastaava@gerbiili.fi
Gerbiilien, degujen ja harvinaisten hyppymyyrien
rekisteri:
SGY ry:n rekisteröijä, e-mail:
rekisteröinti@gerbiiliyhdistys.fi
Näyttelyluettelot:
Kulloisenkin näyttelyn ennakkoon tehtävien
näyttelyilmoittautumisten vastaanottaja (kts. yhdistyksen
web-sivujen kalenteri)
Näyttelytulokset:
SGY ry:n tulosvastaava, e-mail:
tulokset@gerbiiliyhdistys.fi
4. Rekistereiden
pitämisen peruste ja
käyttötarkoitus

SGY ry kerää seuraavia tietoja yhdistyksen toiminnan
sujuvuuden mahdollistamiseksi:
Varsinainen jäsenrekisteri: Rekisterin
tarkoituksena on pitää listaa yhdistyksen jäsenistä
sekä heidän yhteystiedoistaan yhdistyksen velvoitteiden
hoitamiseksi, joita ovat mm. yhdistyksen tarkoituksen ja
toiminnan suunnittelu, ylläpitäminen ja kehittäminen,
yhdistyksen toiminnasta ja sääntömääräisistä asioista
tiedottaminen, yhteistyö- ja sidosryhmien toiminnasta
tiedottaminen ja markkinointi sekä muu vastaava
jäseniin kohdistuva, yhdistyksen tarkoituksen ja
toiminnan kannalta oleellinen yhteydenpito.
Muut rekisterit:
Yhdistyksen hallituksen jäsenet ja toimihenkilöt,
aluevastaavat, Aavikkorumpu-jäsenlehden
palstanpitäjät: Rekisterin tarkoituksena on pitää listaa
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yhdistyksen hallituksen jäsenistä, toimihenkilöistä ja
aluetoiminnan vastaavista, Aavikkorummun
palstanpitäjistä sekä heidän yhteystiedoistaan.
Kasvattajalista: Rekisterin tarkoituksena on pitää
listaa niistä henkilöistä ja heidän yhteystiedoistaan, joilla
on SKJL:n hyväksymä kasvattajanimi Suomen
Gerbiiliyhdistyksen alaisille lajeille.
Tuomarilista: Rekisterin tarkoituksena on pitää
listaa niistä henkilöistä ja heidän yhteystiedoistaan, joilla
on tuomarioikeudet tai tuomariharjoitteluoikeudet
Suomen Gerbiiliyhdistyksen alaisille lajeille.
Gerbiilien, degujen ja harvinaisten hyppymyyrien
rekisteri: Rekisterin tarkoituksena on pitää
epävirallista rekisteriä Suomessa olevista gerbiileistä,
deguista ja harvinaisista hyppymyyristä sisältäen niiden
kasvattajien ja omistajien nimi- ja yhteystiedot, mikäli ne
on ilmoitettu.
Näyttelyluettelot: Näyttelyluetteloiden tarkoituksena on
listata näyttelyyn osallistuvat eläimet, sekä nimitiedot
niiden kasvattajista ja omistajista.
Näyttelytulokset: Näyttelytulosten tarkoituksena on
listata näyttelyissä palkitut eläimet, sekä nimitiedot
niiden kasvattajista ja omistajista.
Henkilötietoja käsitellään vain Suomen Gerbiiliyhdistys
ry:n omien sääntöjen sallimissa rekistereissä
yhdistyksen toiminnan sujuvuuden mahdollistamiseksi,
yhdistyksen velvoitteiden hoitamiseksi, tarkoituksen ja
toiminnan edistämiseksi ja yhdistyksen tarjoamien
palveluiden tarjoamiseksi yhdistyksen alaisista lajeista
kiinnostuneille. Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille
osapuolille.
5. Rekistereihin
kerättävät tiedot ja
tietojen julkaisu ja
säilytys

Varsinaiseen jäsenrekisteriin talletetaan seuraavia
tietoja jäsenistä:
- rekisteröidyn nimi
- rekisteröidyn katuosoite
- rekisteröidyn postinumero ja paikkakunta
- rekisteröidyn jäsennumero
- rekisteröidyn syntymävuosi
- rekisteröidyn puhelinnumero
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- rekisteröidyn sähköpostiosoite
- jäsenyystyyppi sekä ryhmät, joihin kuuluu kotisivuilla
- jäsenyyden maksajan nimi: suoritettujen
jäsenmaksujen ja kerättyjen jäsentietojen
vaivattomampaan yhdistämiseen
- jäsenyysetuna olevan näyttelymaksuedun käyttö:
mikäli on käyttänyt vuosittaisen etuutensa
- lisätietoja jäsenyydestä: esimerkiksi jäsenyyden
alkamispäivämäärä
- suostumus tietojen keräämiseksi (alle 16-vuotiailta
huoltajan suostumus) ja rekisteri- ja tietosuojaselosteen
hyväksyntä
Yhdistyksen hallitusten jäsenten, yhdistyksen
toimihenkilöiden, sekä Aavikkorumpu-jäsenlehden
palstanpitäjien tiedot julkaistaan yhdistyksen websivuilla sekä jäsenlehdessä.
Julkaistavia tietoja ovat:
- henkilön nimi
- henkilön osoite tai paikkakunta
- henkilön sähköpostiosoite
- henkilön puhelinnumero
Yhdistyksen aluevastaavien tiedot julkaistaan
yhdistyksen web-sivuilla sekä jäsenlehdessä.
Julkaistavia tietoja ovat:
- henkilön nimi
- henkilön sähköpostiosoite
- henkilön puhelinnumero
Kasvattajalista julkaistaan yhdistyksen web-sivuilla
sekä Aavikkorumpu-jäsenlehdessä.
Julkaistavia tietoja ovat:
- kasvattajanimi
- kasvatettavat lajit ja värit
- kasvattajan nimi
- kasvattajan osoite
- kasvattajan puhelinnumero
- kasvattajan sähköpostiosoite
- kasvattajan web-sivujen osoite
- tieto kasvattajakurssien suorituksesta
- tieto kasvattajasitoumuksen allekirjoittamista
Tuomarilista julkaistaan yhdistyksen web-sivuilla sekä
Aavikkorumpu-jäsenlehdessä.
Julkaistavia tietoja ovat tuomareiden osalta:
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- tuomarioikeuksien luokat ja lajit ja värit
- tuomarin nimi
- tuomarin osoite tai paikkakunta
- tuomarin puhelinnumero
- tuomarin sähköpostiosoite
Julkaistavia tietoja ovat tuomariharjoittelijoiden
osalta:
- tuomariharjoitteluoikeuksien luokat ja lajit ja värit
- tuomariharjoittelijan nimi
- tuomariharjoittelijan osoite tai paikkakunta
Gerbiilien, degujen ja harvinaisten hyppymyyrien
rekisteriä ei julkaista sellaisenaan vaan tiedot
säilytetään rekisteröijällä.
Kerättäviä tietoja rekisterissä ovat:
- rekisteriin merkityn eläimen kasvattajan nimi,
kasvattajan osoite ja puhelinnumero, jos ilmoitettu
- rekisteriin merkityn eläimen omistajan nimi, kasvattajan
osoite ja puhelinnumero, jos ilmoitettu
Näyttelyluettelot julkaistaan sähköisinä ja/tai painettuina
yhdistyksen näyttelyissä. Julkaistavia henkilötietoja
näyttelyluettelossa ovat:
- näyttelyyn osallistuvan eläimen kasvattajan nimi: mikäli
ilmoitettu ilmoittautumisen yhteydessä
- näyttelyyn osallistuvan eläimen omistajan nimi: mikäli
ilmoitettu ilmoittautumisen yhteydessä
Näyttelytulokset julkaistaan sähköisinä yhdistyksen websivuilla ja valikoidusti Aavikkorumpu-jäsenlehdessä.
Julkaistavia henkilötietoja näyttelytuloksissa ovat:
- näyttelyssä palkitun eläimen kasvattajan nimi: mikäli
ilmoitettu ilmoittautumisen yhteydessä
- näyttelyssä palkitun eläimen omistajan nimi: mikäli
ilmoitettu ilmoittautumisen yhteydessä
Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan kuin on
tarpeen kohdassa 4 määriteltyjen tarkoitusten
toteuttamiseksi kulloinkin voimassaolevan
lainsäädännön mukaisesti.
6. Säännönmukaiset
tietolähteet

Rekisteriin kerättävät nimi- ja henkilötiedot ovat
pääasiassa rekisteröidyn itsensä Suomen
Gerbiiliyhdistys ry:lle antamia tietoja. Tietoja saadaan
rekisteröidyltä mm. web-sivujen lomakkeilla,
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sähköpostitse, puhelimitse, sopimuksista, eläinten
rekisteröinnistä yhdistyksen ylläpitämään rekisteriin,
tapahtumista, tapaamisista tai vastaavista tilaisuuksista
ja muista tilanteista, joissa henkilö itse luovuttaa
yhdistykselle tietojaan.
7. Säännönmukaiset
tietojen luovutukset
ja tietojen siirto EU:n
ulkopuolelle

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointi- tai
muihin tarkoituksiin Suomen Gerbiiliyhdistys ry:n
ulkopuolelle. Kattojärjestö Suomen Kani- ja Jyrsijäliitto
ry saa vuosittain, tarvittaessa useammin, listan Suomen
Gerbiiliyhdistys ry:n jäsenistä vuotuisen kattojärjestön
jäsenmaksun suorittamiseksi, jolloin luovutetusta listasta
ilmenee ainoastaan jäsenen nimi. Henkilötietoja
luovutetaan ainoastaan toimivaltaisten viranomaisten tai
muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä,
kulloinkin voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuen
tai mikäli Suomen Gerbiiliyhdistys ry katsoo muutoin
harkintansa perusteella olevan perusteltu syy tietojen
luovuttamiseen.
Henkilötietoja ei pääsääntöisesti siirretä EU:n tai
Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole
henkilötietojen käsittelyn tarkoituksien tai tietojen
käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista,
jolloin tietojen siirrossa noudatetaan
henkilötietolainsäädännön vaatimuksia.

8. Rekisterin tietosuoja
ja suojauksen
periaatteet

Jäsenrekisteristä (Yhdistysavain-palvelusta) tallennetaan säännöllisesti sähköinen jäsenrekisterin varmuuskopio.
Suomen Gerbiiliyhdistys ry pyrkii kaikin teknisin ja organisatorisin toimin suojelemaan henkilötietoja esimerkiksi luvattomalta pääsyltä ja muulta laittomalta käsittelyltä. Tulostetuissa listauksissa henkilön yksilöimiseen
pyritään käyttämään ainoastaan henkilön nimeä. Kaikki
tulostettu aineisto hävitetään asianmukaisesti.
Rekistereihin tallennettuihin tietoihin pääsevät käsiksi
vain ne toimijat, joiden on yhdistystehtäviensä perusteella tarpeellista käsitellä henkilötietoja. Sähköiset rekisterit ja niihin tallennetut tiedot on suojattu yksilöllisin
käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Manuaalinen aineisto
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säilytetään asianmukaisesti lukitussa tilassa, johon ulkopuolisilla ei ole pääsyä.
Tietoturvaloukkauksista ilmoitetaan rekisteröidylle sekä
toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle.
9. Rekisteröidyn
oikeudet

Rekisteröity voi tarkastaa rekisteriin tallennetut
henkilötiedot sekä pyytää oikaisemaan häntä koskevat
virheelliset, puutteelliset ja/tai vanhentuneet tiedot.
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos
tietojen käsittely ei ole tarpeen. Tällöin tiedot poistetaan
ilman aiheetonta viivytystä tai ilmoitetaan rekisteröidylle
perusteltu syy, mikäli tietoja ei voida poistaa.
Rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus
olla poistamatta rekisteröidyn pyytämää tietoa.
Kirjanpitolain (luku 2, 10 §) vuoksi kirjanpitoon liittyvää
aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan (10 vuotta)
umpeutumista.
Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely
perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim.
asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa
suostumuksen. Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen
käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty
lainvastaisesti. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus tehdä
kantelu tietosuojavaltuutetulle, mikäli hän kokee, että
Suomen Gerbiiliyhdistys ry rikkoo lakia tai voimassa
olevaa tietosuojalainsäädäntöä. Rekisteröidyllä on
oikeus vaatia kiistanalaisten tietojen käsittelyn
rajoittamista siksi aikaa, kunnes asia saadaan
ratkaistua.
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen
suoramarkkinointiin.
Yhdistyksen rekistereihin merkitty henkilö voi kieltää
tietojen tai osan tietojensa julkaisemisen yhdistyksen
julkaisuissa (web-sivuilla, näyttelyluetteloissa sekä
Aavikkorumpu-jäsenlehdessä). Ilmoitus kiellosta
toimitetaan hallitukselle ja asiaa hoitavalle
toimihenkilölle, yhteystiedot kohdassa 2.

10. Tietojen
tarkastaminen ja

Varsinainen jäsenrekisteri: Jäsenrekisteriin rekisteröity
henkilö voi tarkastaa maksutta rekisteriin tallennettuja
henkilötietoja lähettämällä kirjallisen, omakätisesti
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tietojen korjaamisen
toteuttaminen

allekirjoittamansa kirjeen rekisteristä vastaavalle
henkilölle tai taholle sekä tarvittaessa pyytää
oikaisemaan häntä koskevat virheelliset, puutteelliset
ja/tai vanhentuneet tiedot tai pyytää tietojen poistamista.
Pyynnöt lähetetään jäsenrekisterinhoitajalle,
yhteystiedot kohdassa 2. Suomen Gerbiiliyhdistys ry:n
jäsen voi myös päivittää ja tarkistaa omat
jäsenrekisteriin talletetut yhteystietonsa maksutta
Yhdistysavain-palvelun kautta Omat jäsentietoni -sivulta.
Hallitus ja toimihenkilöt, aluevastaavat, palstanpitäjät,
tuomarit, tuomariharjoittelijat ja kasvattajat: Kyseisiin
ryhmiin kuuluvat voivat tarkistaa itsestään rekistereihin
merkityt tiedot suoraan yhdistyksen web-sivuilta sekä
yhdistyksen jäsenlehdestä Aavikkorummusta, mikäli
tiedot julkaistaan jäsenlehdessä. Hallitus ja
toimihenkilöt, aluevastaavat: pyynnöt lähetetään
hallitukselle, yhteystiedot kohdassa 2. Aavikkorumpujäsenlehden palstanpitäjät: korjaukset lähetetään
Aavikkorummun päätoimittajalle, yhteystiedot kohdassa
2. Kasvattajat: korjaukset lähetetään
kasvattajanimivastaavalle, yhteystiedot kohdassa 2.
Tuomarit, tuomariharjoittelijat: korjaukset
lähetetään tuomarivastaavalle, yhteystiedot
kohdassa 2.
Gerbiilien, degujen ja harvinaisten hyppymyyrien
rekisteri: Henkilö voi tarkastaa maksutta gerbiilien,
degujen ja harvinaisten hyppymyyrien rekisteriin
tallennettuja henkilötietoja lähettämällä kirjallisen,
omakätisesti allekirjoittamansa kirjeen rekisteristä
vastaavalle henkilölle tai taholle sekä tarvittaessa pyytää
oikaisemaan häntä koskevat virheelliset, puutteelliset
ja/tai vanhentuneet tiedot tai pyytää tietojen poistamista.
Pyynnöt lähetetään rekisteröijälle, yhteystiedot
kohdassa 2.
Näyttelyluettelot: Pyynnöt lähetetään kulloisenkin
näyttelyn näyttelykutsussa esitetyn näyttelyn
ennakkoilmoittautumisten vastaanottajalle (kts.
yhdistyksen web-sivujen tapahtumakalenteri) ja/tai
tulosvastaavalle, yhteystiedot kohdassa 2.
Näyttelytulokset: Pyynnöt lähetetään tulosvastaavalle,
yhteystiedot kohdassa 2.
8

REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE
Suomen Gerbiiliyhdistys ry
EU:n yleinen tietosuoja-asetus (General Data Protection Regulation, GDPR) 25.5.2018
Laatimispäivämäärä: 23.5.2018
11. Muut henkilötietojen
käsittelyyn liittyvät
oikeudet
12. Muutokset

Ei muita mainittavia oikeuksia.

13. Tietosuojavastaava

SGY ry:n tietosuojavastaava
Jenny Haapala, e-mail: sihteeri@gerbiili.fi

Suomen Gerbiiliyhdistys ry pidättää itsellään oikeuden
muuttaa tätä tietosuojaselostetta tarvittaessa.
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