
 
     

Kerry- ja vehnäterrierikerho ry 

TIETOSUOJASELOSTE 

 
 
 
Toimimme rekisterinpitäjänä niille henkilötiedoille, joita keräämme jäsenistämme taikka muista sel-
laisista rekisteröidyistä, joilla on toimintaamme muu asiallinen yhteys. Rekisterinpitäjänä olemme 
vastuussa näistä meille annetuista henkilötiedoista ja niiden käsittelystä. Tietosuojassa kyse on luot-
tamuksesta, ja yksityisyytesi sekä henkilötietojesi suojaaminen on meille ensiarvoisen tärkeää. Sen 
vuoksi keräämme henkilötietojasi vain niissä määrin, kuin tarvitsemme niitä ylläpitääksemme ja hoi-
taaksemme jäsen- tai asiakassuhdettamme tai muuta niihin verrattavaa suhdettamme. Tässä tieto-
suojaselosteessa on käsitelty niitä periaatteita, joita noudatamme henkilötietoja käsitellessämme. 
 
1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö 
 
Rekisterinpitäjä: Kerry- ja vehnäterrieri ry (Myöh. Yhdistys) 
Osoite: Kiveriönkatu 10 A 11, 15140 Lahti 
Puhelin: 044-3810478 
Sähköposti: helene.vanninen@gmail.com 
Yhteyshenkilö: Helene Vanninen 
 
2. Rekisteröidyt 
 
Rekisterissä käsitellään Yhdistyksen jäsenien ja sen entisten jäsenien, Yhdistyksen toimintaan liitty-
vien organisaatioiden yhteyshenkilöiden sekä sen luottamushenkilöiden henkilötietoja (”Rekiste-
röity”). 
 
3. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus 
 
Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumuksen taikka Yhdistyksen ja jäsenen välisen jäsen-
suhteen taikka muun asiallisen yhteyden perusteella, jolloin lainmukainen käsittelyperuste on rekis-
terinpitäjän oikeutettu etu, etenkin seuraaviin käsittelyn tarkoituksiin: 

• Jäsenyyksien ylläpito 
• Näyttely- ja muun toiminnan ylläpito 
• Jäsenjulkaisun toimittaminen 
• Sähköisen jäsenviestintä 
• Analysointi ja tilastointi 

 
4. Käsiteltävät henkilötiedot 
 

4.1 Jäsenrekisteri 
 
Rekisterissä käsitellään Yhdistyksen jäsenien henkilö- ja yhteystietoja sekä muita jäsenyyteen liitty-
viä tarpeellisia tietoja. Näitä tietoja ovat: 
 

- Rekisteröidyn etu- ja sukunimi; 
- Rekisteröidyn osoite; 
- Rekisteröidyn sähköpostiosoite; 
- Rekisteröidyn puhelinnumero; 
- Demografiatiedot, kuten ikä 
- Mahdolliset luvat ja suostumukset 
- Jäsensuhdetta koskevat tiedot, kuten laskutus- ja maksutiedot 
- Tarvittaessa toimihenkilöiltä, talkoolaisilta tai esimerkiksi tuomareilta ja kehäsihteereiltä pal-

kan- tai palkkionmaksuun liittyvät yksilöintitiedot, kuten henkilötunnus 
 



4.2 Muut rekisterit 
 
Lisäksi rekisteritietoja muodostuu muun muassa yhdistyksen järjestämien tapahtumien, kuten leirien 
ja kurssien ilmoittautumisista. Nämä rekisterit ovat luonteeltaan väliaikaisia ja tuhotaan heti tapahtu-
man jälkeen. 
 
5. Säännönmukaiset tietolähteet  
 
Henkilötietoja kerätään vain Rekisteröidyltä itseltään. 
 
6. Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva 
 
Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ja tallennettu Yhdistyksen Järjestelmään, johon 
on rajattu pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja työtehtäviensä hoita-
miseksi. Kyseisillä henkilöillä on käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat.  
 
Henkilötiedot on suojattu ulkopuoliselta käytöltä ja jäsentietojen käyttöä valvotaan. Jäsenellä on hen-
kilökohtainen käyttäjätunnus ja salasanasuojaus. Yhdistyksen ulkopuolelle lähetettävät henkilötiedot 
salataan. Käytetyt työasemat ja tallennusmediat ovat salattu.  
 
Rekisteriä koskevat manuaaliset aineistot säilytetään suojatuissa tiloissa. Digitaalisesti tallennetut ja 
käsiteltävät tiedot ovat tietokannoissa, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muiden teknisten kei-
nojen avulla suojattuja. Tietokannat sijaitsevat ympärivuorokautisesti valvotuissa tiloissa, joihin 
pääsy on rajoitettu vain sellaisiin henkilöihin, joilla on työtehtäviensä perusteella tarve käyttää tietoja. 
 
7. Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot 
 
Emme myy tai vuokraa rekisteröidyn henkilötietoja kolmansille osapuolille. Luovutamme tietoja kol-
mansille osapuolille vain Yhdistyksen jäsenyyteen liittyvien toimenpiteiden ja palveluiden toteutta-
miseksi. Merkittävin yhteystyökumppani on Yhdistyksen jäsenlehden painopaikka, joka jäsenrekis-
teriin pohjautuen lähettää lehden suoraan vastaanottajalle. Painotalon kanssa on solmittu salassa-
pitosopimus, eikä henkilörekisterin tietoja käytetä muuhun tarkoitukseen. 
 
Henkilötietoja voidaan siirtää myös muille palveluntarjoajille Järjestelmän toteuttamiseksi. Henkilö-
rekisterin teknisen ylläpidon toteuttava rekisterinpitäjän yhteistyökumppani voi siirtää henkilötietoja 
soveltuvan yksityisyyden suojaa koskevan lainsäädännön ja tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.  
Yhdistyksen jäsenrekisteripalvelusta vastaavan tahon kanssa on solmittu salassapitosopimus. 
 
8. Henkilötietojen siirrot Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle 
 
Tietoja ei siirretä säännönmukaisesti EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 
 
9. Henkilötietojen säilytysaika 
 
Säilytämme käyttäjän tietoja vain niin kauan kuin on tarpeen yllä kohdassa 3 määriteltyjen tarkoitus-
ten toteuttamiseksi kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti. 
 
10. Henkilötietojen käsittelijät 
 
Henkilötietoja käsittelevät yhdistyksen vuosikokouksessa nimetyt toimihenkilöt. Voimme myös ul-
koistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjes-
telyin, että henkilötietoja käsitellään kulloinkin voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti 
ja muutoin asianmukaisesti tässä tietosuojakäytännössä esitetyllä tavalla. 
 
11. Rekisteröidyn oikeudet 
 
Rekisteröidyllä on lähtökohtaisesti oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin ta-
hansa: 
 

- saada tieto henkilötietojensa käsittelystä; 
- saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat Yhdistyksen käsittelemät henki-

lötiedot;  
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- vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä; 
- vaatia henkilötietojensa poistamista; 
- peruuttaa suostumuksensa ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin kuin henkilö-

tietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen;  
- vastustaa henkilötietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä 

perusteella siltä osin kuin henkilötietojen käsittelyperusteena on Yhdistyksen oikeutettu etu; 
- saada henkilötietonsa koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterin-

pitäjälle edellyttäen, että rekisteröity on itse toimittanut kyseiset henkilötiedot Yhdistykselle, 
Yhdistys käsittelee kyseisiä henkilötietoja rekisteröidyn suostumuksen perusteella ja käsittely 
suoritetaan automaattisesti; ja 

- vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista.  
 
Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö tämän tietosuo-
jaselosteen Yhteydenotot -kohdan mukaisesti. Yhdistys voi pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyn-
töään kirjallisesti ja varmentamaan rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä. Yh-
distys voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.  
 
12. Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle 
 
Jokaisella Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen 
Euroopan unionin jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa Rekisteröidyn asuinpaikka tai työ-
paikka sijaitsee, mikäli Rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan 
tietosuojalainsäädännön mukaisesti. 
 
13. Yhteydenotot 
 
Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja 
muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse osoitteeseen helene.vanninen@gmail.com. Rekiste-
röity voi myös ottaa yhteyttä henkilökohtaisesti tai kirjallisesti alla olevaan osoitteeseen: 
 
Kerry- ja vehnäterrierikerho ry 
c/o Helene Vanninen 
Kiveriönkatu 10 A 11 
15140 Lahti 
 
14. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen 
 
Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä 
tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 5.5.2022. 


