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TIETOSUOJASELOSTE

1. Rekisterinpitäjä
Haminan Ratsastajat ry
Mustamaantie 112, 48750 Kotka
2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Sirpa Airaksinen, sirpahelena1@luukku.com, p. 050 4670323
3. Rekisterin nimi
Haminan Ratsastajat ry:n jäsenrekisteri sekä kilpailujen osalta lähtö- ja tulosluettelot.
4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on rekisterinpitäjän
oikeutettu etu eli seuran jäsenyys ja kilpailuissa lähtö- ja tulosluettelot.
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito jäsenistöön ja kilpailuasioissa kisa- ja tulospalvelu.
Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.
5. Rekisterin tietosisältö
Jäsenrekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi ja yhteystiedot eli puhelinnumero,
sähköpostiosoite, osoite ja Ratsastajainliiton antama id-numero.
Tiedot säilytetään toimintavuosi kerrallaan. Kun Suomen Ratsastajainliitto ry toimittaa uuden jäsenlistan,
edellisvuoden jäsenlista hävitetään.
Seuran järjestämiin kilpailuihin ilmoittautuvilta tallennettavat tiedpt ovat ratsastajan nimi, seura ja
sähköpostiosoite tai puhelinnumero sekä hevosen tiedot. Tiedot tulevat Suomen Ratsastajainliiton
kisapalvelusta (Kipa) tai kilpailuun osallistuja ilmoittaa ne sähköpostitse.
6. Säännönmukaiset tietolähteet
Seura toimittaa jäsenten tiedot Ratsastajainliittoon. Liitto käyttää rekisterissä olevia tietoja itsenäisesti,
joten liitto ja jäsenseurat ovat yhteisrekisterinpitäjiä. Liiton ja jäsenseuran välillä on sopimus
yhteisrekisterin pitämisestä.
Kilpailuihin ilmoittaudutaan Ratsastajainliiton kisapalvelun(Kipa) kautta.
7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Jäsenten tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin
on sovittu asiakkaan kanssa. Kilpailujen tulokset julkaistaan yleisen käytännön mukaisesti Ratsastajainliiton
kisapalvelussa (Kipa) sekä Haminan Ratsastajat ry:n www-sivuilla.
Tietoja ei siirretä rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
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8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan
asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja
digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja
tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja
käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.
Haminan Ratsastajat ry:n jäsenrekisteritiedot ovat seuran puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja
jäsenasioiden hoitajan hallussa.
Seuran sähköpostin jakelulistoja käyttävät seuran puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, joka toimii myös
seuran viestinnästä vastaavana henkilönä.
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