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1a 
Rekisterin- 
pitäjä 

Nimi 

Kuopion Palvelus- ja Seurakoiraharrastajat ry 
Osoite 

Touvitie 14D26, 70460 KUOPIO 
Muut yhteystiedot (esim puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 

040 5360028, puheenjohtaja.kpsh@gmail.com 

2 
Yhteyshenkilö re-
kisteriä koske-
vissa asioissa 

Nimi 

Tiina Konu 
Osoite 

 
Muut yhteystiedot (esim puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 

jasensihteeri.kpsh@gmail.com 

3 
Rekisterin nimi 

Jäsenrekisteri 

4 
Henkilötietojen 
käsittelyn tarkoi-
tus 

Rekisterin tarkoituksena on kerätä yhdistyksen jäsenistä yhdistyslain (503/1989) 11§ 
vaatimat henkilötiedot ja muut yhdistyksen toimintaa varten tarpeelliset tiedot. Yh-
teys- ja jäsenyystietoja kerätään jäsenasioiden hoitamista, tiedotusta, jäsenpostia ja 
laskutusta varten. 

5 
Rekisterin tietosi-
sältö 

Rekisteriin kerätään pakollisina tietoina yhdistyslain (503/1989) 11§ vaatimat henki-
lötiedot eli jäsenen nimi ja kotipaikka. Lisäksi kerätään seuraavat tiedot: 

- Jäsenen muut yhteystiedot (postiosoite) 
- Jäsenyystiedot eli jäsen tyyppi (kunniajäsen, vuosijäsen, perhejäsen tai nuo-

risojäsen) 
- Taloudessa asuvan varsinaisen jäsenen nimi 
- Liittymispäivä 
- Kuluvan vuoden jäsenmaksun suorittaminen (tehty vai ei) 

Rekisteriin voidaan merkitä myös puhelinnumero ja sähköpostiosoite, jos jäsen ne 
itse ilmoittaa. 

6 
Säännönmukaiset 
tietolähteet 

Jäsenrekisteriin kirjattavat tiedot saadaan jäsenen omalla ilmoituksella. 

7 
Tietojen sään-
nönmukaiset luo-
vutukset 

Rekisteriin tallennettuja tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yhdistyksen ulko-
puolelle ilman rekisteröidyn erillistä suostumusta, pois lukien lakisääteiset luovutuk-
set. 

8 
Tietojen siirto 
EU:n tai ETA:n ul-
kopuolelle 

rekisteriin tallennettuja tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yhdistyksen ulkopuo-
lelle, ei myöskään EU-alueen tai ETA:n ulkopuolelle. 

9 
Rekisterin suo-
jauksen periaat-
teet 

A Manuaalinen aineisto 

 
B ATK:lla käsiteltävät tiedot 

Sähköinen jäsenrekisteri sijaitseen Yhdistysavaimen palvelimella käyttäjätunnuksen 
ja salasanan takana. Pääsy jäsenrekisteriin on yhdistyksen jäsensihteerillä, puheen-
johtajalla, rahastonhoitajalla, sihteerillä, sivuston ylläpitäjällä sekä lajien tiedotus-
vastaavilla. 

10 
Tarkastusoikeus 

Rekisteriin merkityllä jäsenellä on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin talletetut tie-
tonsa sekä pyytää rekisterinpitäjää korjaamaan virheelliset tietonsa. Tarkastus-
pyyntö on osoitettava sähköpostitse kohdassa 2 ilmoitetulle yhteyshenkilölle. 
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11 
Oikeus vaatia tie-
don korjaamista 

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn 
henkilön vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, 
käsittelyn kannalta virheellinen, tarpeeton, puuteeton tai vanhentunut henkilötieto. 
Korjauspyyntö on osoitettava sähköpostitse kohdassa 2 ilmoitetulle yhteyshenki-
lölle. 

12 
Muut henkilötie-
tojen käsittelyyn 
liittyvät oikeudet 

 

 


