
     TIETOSUOJASELOSTE 

    Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 § 
Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen 
täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 

Laatimispäivä  
4.4.2018 
(alkuperäinen) 
23.4.2020 (viimeisin) 

 
 

1a 
Rekisterin- 
pitäjä 

Nimi 

 Suomen Collieyhdistys - Finlands Collieförening ry (jäljempänä SCY) 

Osoite 

Tikkamäentie 6 A 22, 80200 Joensuu 

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 

scy.sihteeri@collieyhdistys.fi 
puheenjohtaja@collieyhdistys.fi 

2 
Yhteyshenki- 
lö rekisteriä 
koskevissa 
asioissa 

Nimi 

Johanna Kuusi 
Osoite 

Vuohimäenkatu 3, 30100 Forssa 

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 

scy.jasenpalvelut@gmail.com 

3 
Rekisterin 
nimi 

Suomen Collieyhdistys - Finlands Collieförening ry:n jäsenrekisteri 

4 
Henkilötieto- 
jen käsittelyn 
tarkoitus 
 
 
 
 
 
 

Yhdistyslain mukaan yhdistyksen hallituksen on pidettävä jäsenistä luetteloa. Yhdistysten jäsenten 
yhteystiedot ovat tarpeellisia yhdistystoiminnassa jäsenten ja yhdistyksen välillä tapahtuvan 
yhteydenpidon hoitamiseksi. Suomen Collieyhdistyksen jäsenrekisterin tietoja käsitellään lisäksi 
jäsenyys- ja jäsenmaksutietojen sekä -etuuksien hallinnointiin, kuin myös Colliesanomat- 
jäsenlehden postitustietojen hallinnointiin.  
 
Henkilötietojen käsittely perustuu henkilötietolain 2 luvun 8 §:n 5 kohtaan. Suomen Collieyhdistys 
hyödyntää jäsenrekisterin hallinnoimisessa Yhdistysavain-palvelua.  

 

 

 

5 
Rekisterin 
tietosisältö 

Henkilötiedot  

• Sukunimi, etunimet  

• Postitusosoite, postinumero  

• Kotikunta  

• Maa  

• Puhelinnumero 

• Sähköpostiosoite  

 

Jäsentiedot  

• Yritys 

• Jäsennumero 

• Jäsenlaji 

• Jäsenmaksun suuruus 

• Maksettu jäsenmaksu 

• Liittymispäivä 

• Eropäivä 

• Esto (tiedot salaisia)  

 

Muut tiedot  

• Huomautus, rekisterinpitäjän omille kommenteille 



6 
Säännönmu- 
kaiset tieto- 
lähteet 

Henkilötiedot saadaan jäsenen itsensä täyttämän yhdistyksen kotisivuilta (www.scy.fi) löytyvän 
jäseneksiliittymislomakkeen kautta. Jäseneksi anoessaan henkilön tulee hyväksyä tämä 
tietosuojaseloste, jotta jäsenanomus etenee ja tieto välittyy jäsenrekisterin pitäjälle. Kasvattajilla on 
lisäksi mahdollisuus ilmoittaa uudet kasvatinomistajat yhdistyksen jäseniksi erillisellä lomakkeella, 
joka niin ikään löytyy yhdistyksen kotisivuilta. Kukin liitettävä kasvatinomistaja hyväksyy 
jäsenanomuksen välittämisen sekä tietojen kirjaamisen jäsenrekisteriin omalla allekirjoituksellaan. 
 
Rekisterinpitäjä huolehtii henkilötietojen oikeellisuudesta keräämällä kutakin jäsentä koskevat tiedot 
jäseneltä itseltään ja velvoittaa hänet ilmoittamaan mahdolliset muutokset yhdistykselle. 
 
Jäsentietoja tallennetaan vain jäseniksi liittyvistä ja tiedot hävitetään, kun henkilötietolain 
tarkoittamaa rekisteröintiperustetta ei enää ole, eivätkä tiedot ole toiminnan kannalta enää 
tarpeellisia. Jäsenen erotessa tiedot hävitetään sen jälkeen, kun jäsenyysasioiden hoito ei enää 
tietojen säilyttämistä edellytä. 
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7 
Tietojen 
sään- 
nönmukaiset 
luovutukset 

Tavanomaisluovutukset: 1) Jäsenten osoitetiedot (jäsennumero, sukunimi, etunimi, katuosoite, 
postinumero ja postitoimipaikka) toimitetaan lehtitoimikunnasta Euraprint-lehtipainoon (henkilötiedon 
käsittelijä) neljä kertaa vuodessa Colliesanomat-jäsenlehden postitusta varten. Luovutetut tiedot 
näkyvät lehden takasivulla osoitekentässä. 2) Kerran vuodessa tammikuussa osoitetiedot toimitetaan 
minimitiedoilla, jäsenen nimi ja kotipaikka (sukunimi, etunimi, postitoimipaikka) henkilökohtaisesti 
alaosastojen sihteereille vuosikokousten käyttöön yhdistyksen jäsenyyden, Colliekilpailuiden 
palkitsemisen ja äänestysoikeuden toteamiseksi kokouksiin osallistuvilta henkilöiltä. Alaosastojen 
yleiskokouksen jälkeen listaus on ohjeistettu tuhottavaksi. 
 
Henkilötietoja käytetään vain siihen tarkoitukseen, joka on määritelty ennen tietojen keräämistä eikä 
rekisterinpitäja saa luovuttaa rekisteristä tietoja ulkopuolisille ilman asianosaisen suostumusta.  

8 
Tietojen 
siirto 
EU:n tai 
ETA:n 
ulkopuolelle 
 

Rekisterin tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

9 
Rekisterin 
suojauksen 
periaatteet 

A Manuaalinen aineisto 

Suomen Collieyhdistys kerää vain sellaisia henkilötietoja, jotka ovat välttämättömiä ja tarpeellisia 
käsittelytarkoituksen kannalta. Tietoja ei kerätä eikä säilytetä suurempia määriä eikä kauemmin kuin 
on tarpeellista kyseiseen tarkoitukseen. Tietovälineiden, joilla henkilötietoja käsitellään, turvallinen 
huolto ja hävittäminen, takaavat sen, ettei henkilötietoja ei päädy luvattomasti kolmansille osapuolille. 
Collieyhdistyksen jäsenrekisterin tietoja käsitellään Yhdistysavain-palvelun kautta.   
 
 

B ATK:lla käsiteltävät tiedot 

ATK-laitteet ja tietoverkko on fyysisesti suojattu ja ne sijaitsevat lukitussa ja valvotussa tilassa. 
Tietoverkko on suojattu palomuurilla ja muilla teknisillä toimenpiteillä. Pääsy rekisteriin on vain 
rekisterinpitäjän valtuuttamilla henkilöillä. Tietoihin, ohjelmiin ja järjestelmiin pääsy on rajattu vain 
jäsenrekisterin ylläpitötehtäviä hoitaville henkilöille teknisin keinoin (käyttäjätunnukset, salasanat). 
Pääsy tiloihin, joissa käsitellään tai arkistoidaan luottamuksellisia tietoja, sallitaan vain henkilöille, 
joiden on päästävä tiloihin työtehtäviensä hoitamisen vuoksi. Tuotantotilojen ulko-ovet ovat 
valvontajärjestelmän piirissä. Työntekijöiden valvonta tapahtuu kulunvalvontajärjestelmän avulla. 
Rekisterinkäyttäjät ovat salassapitosopimuksen alaisia eivätkä näin ollen saa luovuttaa 
käsittelemäänsä tietoa eteenpäin.  

10 
Tarkastus- 
oikeus 

Jäsenellä on oikeus tarkistaa jäsenrekisteriin tallennetut tietonsa. Tarkastusoikeus perustuu 
henkilötietolain 6 luvun 26 §:ään. Tarkastuspyyntö osoitetaan joko kirjallisesti tai sähköpostilla  
rekisteriasioista vastaavalle henkilölle (ks. kohta 2). Pyyntö esitetään omakätisesti allekirjoitetussa tai 
sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. 

 

Mikäli käyttäjä on alaikäinen, tarkastusoikeutta voi hänen puolestaan käyttää myös hänen 
edunvalvojansa, jonka pitää pystyä todistamaan henkilöllisyytensä ja suhteensa rekisteröityyn ennen 
kuin tietoja voidaan luovuttaa, tai jos vähintään 15-vuotias rekisterissä oleva henkilö vastustaa 
tietojensa luovuttamista. 

 

Palveluntarjoaja ei luovuta käyttäjien tietoja kolmannelle osapuolelle sen lisäksi mitä aiemmin on 

mainittu ellei käyttäjä syyllisty Suomen lain vastaiseen toimintaan. Poliisilla on oikeus tutkia 

käyttäjätunnuksen tietoja perustellulla syyllä.      

11 
Oikeus vaatia 
tiedon 
korjaamista 
 

Jäsenellä on oikeus vaatia jäsenrekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Korjauspyyntö on 
tehtävä kirjallisesti ja riittävän yksilöidysti. Oikeus vaatia tiedon korjaamista perustuu henkilötietolain 
6 luvun 29 §:ään. Korjaamista koskeva pyyntö osoitetaan rekisteriasioista vastaavalle henkilölle (ks. 
kohta 2). 



12 
Muut henkilö- 
tietojen käsit- 
telyyn liitty- 
vät oikeudet 
 

Henkilötietolain 30 §:n mukaan rekisteröidyllä on oikeus kieltää Rekisterinpitäjää käsittelemästä 
rekisteröityä koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä 
markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. 

 

Rekisteröidyllä on oikeus rajata tietojensa näkyvyyden julkisuutta: 

- julkinen kaikille 

- vain Intranettiin sisäänkirjautuneille 

- vain tietyille Rekisterinpitäjän erikseen valtuuttamille ryhmille (ylläpitäjät). 

 

Rekisteröity itse määrittelee tietoja syöttäessään henkilötietojensä näkyvyyden eli julkisuuden 
sivustolla; julkinen, vain sivustolle sisäänkirjautuneet, vain tietyille Rekisterinpitäjän valtuuttamille 
ryhmille. 

Sivustolla muut pääsevät näkemään vain heille julkistettuja tietoja. 
 


