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UUDENMAAN KENNELPIIRI RY 
 
1.  Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö 
 Uudenmaan Kennelpiiri ry (jäljempänä UKP), Y-tunnus 2077099-3 
 Osoite: Linnanpekintie 287, 07280 Ilola 
 Yhteyshenkilö rekisteriasioissa:  
 Voitto Pulkkinen, Linnanpekintie 287, 07280 Ilola, uudenmaankennelpiiri.sihteeri@gmail.com  
 
2. Rekisterien nimet 
 A) hallituksen, jaostojen yhteyshenkilöiden sekä toimihenkilöiden tiedot 
 B) jäsenyhdistysrekisterissä yhdistysten toimihenkilöiden yhteystiedot 
 C) kehä-, koetoimitsija- ja palkintotuomarilistat 
 D) UKP:n järjestämien kilpailujen, kurssien ja muiden tapahtumien tiedot 
 
3.  Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterien tarkoitus ja rekisterien pitämisen peruste 

A) Yhdistyksen toiminnan ja mm. erilaisten kokousten mahdollistamiseksi tarvitaan hallituksen, jaostojen 
yhteyshenkilöiden sekä toimihenkilöiden yhteystiedot, jotka henkilöiden suostumuksella julkaistaan tie-
tyin osin UKP:n nettisivuilla. Yhteystietojen tulee olla julkisia, jotta yhdistyksen toimintatarkoitus ja henki-
löiden saavutettavuus toteutuvat. 
B) Jäsenyhdistysrekisterin osalta UKP on oikeutettu pitämään sellaista. Rekisterin tarkoituksena on yllä-
pitää Yhdistyslain mukaista jäsenluetteloa, hoitaa jäsenasioita (mm. yhteydenpitoa, jäsenmaksujen hal-
lintaa, palkitsemista ja tiedottamista) sekä järjestää että kehittää UKP:n toimintaa ja tapahtumia.  
C) Erilaisten listausten ylläpitäminen kuuluu UKP:n toimintaan näyttelyiden, kokeiden ja kilpailujen jär-
jestämistä varten. 
D) Kilpailujen, kurssien ja muiden ilmoittautumista vaativien tapahtumien järjestämistä varten tarvitaan 
tietoja tapahtumajärjestäjistä että -osallistujista. 

 
4.  Rekisterien tietosisältö 

A) Hallituksen, jaostojen yhteyshenkilöiden sekä toimihenkilöiden tiedoissa tulee olla vähintään sähkö-
postiosoite, josta henkilön saa kiinni. Muita henkilön suostumuksella julkaistavia tietoja ovat luottamus-
toimen lisäksi etu- ja sukunimi, osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero. Rekisteristä vastaa sihteeri ja 
rahastonhoitaja. 
B) Jäsenyhdistyksien tiedoissa toivotaan olevan vähintään yhdistyksen puheenjohtajan, sihteerin ja ra-
hastonhoitajan nimi, postiosoite ja/tai sähköpostiosoite. Tiedoista vastaa sihteeri ja rahastonhoitaja. 
C) Kehä-, koetoimitsija- ja palkintotuomarilistauksiin sisältyvät nimi, osoite, puhelinnumero, sähköposti-
osoite, mahdollinen Kennelliiton jäsennumero sekä muita mahdollisia listaukseen tarvittavia ja listatta-
van suostumuksella tallennettavia tietoja. Tiedoista vastaavat listauksien hoitamiseen nimetyt toimihen-
kilöt.  
D) Kilpailuista, kursseista ja muista ilmoittautumista vaativista tapahtumista kerätään nimi ja tarvittaessa 
yhteystieto koiranomistajasta/esittäjästä/kilpailijasta/osallistujasta, jotta kyseisen tapahtuman järjestämi-
nen sekä tiedottaminen ovat mahdollisia. Lisäksi kerätään ne tiedot, joita Suomen Kennelliiton säännöt 
edellyttävät.  Tiedoista vastaavat tapahtuman vastuuhenkilö, sihteeri tai rahastonhoitaja. 
 
Rekisteriin kerättyjä tietoja säilytetään rekisterissä pääsääntöisesti niin kauan kuin ovat tarpeen tai re-
kisteröity on yhdistyksen jäsen tai toimii kyseisessä luottamus- tai listaustoiminnassa. Jäsenyyden tai 
luottamus/listaustoimen päättymisen jälkeen henkilötietoja säilytetään enintään kymmenen vuoden ajan. 
Säilytysaika määräytyy yhdistyksen oikeutetun edun perusteella eli mahdollisiin oikeusvaateisiin puolus-
tautumisen takia (KKO 2017:15). Henkilötietoja voidaan kuitenkin säilyttää tätäkin kauemmin, jos sovel-
lettava lainsäädäntö tai yhdistyksen sopimusvelvoitteet kolmansia kohtaan edellyttävät pidempää säily-
tysaikaa.  
Kilpailujen, kurssien ja muiden mahdollisten tapahtumien tiedot poistetaan sen jälkeen, kun kyseisen 
tapahtuman jälkiselvittelyt ovat ohi. 
Rekisterinpitäjä huolehtii vanhentuneiden ja tarpeettomien tietojen poistamisesta ja tuhoamisesta. 

 
5. Säännönmukaiset tietolähteet 
 A) Hallitus, jaostojen yhteyshenkilöt sekä toimihenkilöt ilmoittavat itse tietonsa. 

B) Jäsenrekisterin tiedot saadaan Suomen Kennelliitto ry:n OmaKoira-palvelun kautta sekä yhdistyksiltä 
itseltään. 

 C) Kehä-, koetoimitsija- ja palkintotuomarilistauksien tiedot saadaan henkilöiltä itseltään. 
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D) Kilpailuihin, kursseihin ja muihin ilmoittautumista vaativiin tapahtumiin tarvittavat tiedot saadaan hen-
kilöiltä itseltään. Yleisiin tapahtumiin osallistujista ei kerätä tietoja. 

 
6.  Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuo-

lelle 
 Minkään kerätyn rekisterin henkilötietoja ei luovuteta yhdistyksen ulkopuolisille tahoille. Tietoja ei myös-
kään siirretä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle. 

 
7.  Rekisterin suojauksen periaatteet 

A) Tietojenkäsittelylaitteiston kautta käsiteltävät julkiset tiedot ovat UKP:n nettisivuille sekä Kennelliiton 
OmaKoira-palvelussa. Näitä tietoja voivat muuttaa, lisätä tai poistaa UKP:n nimetyt nettisivuvastaavat. 
Nettisivujen päivittämislupa on myönnetty hallituksen päätöksellä. Itse päivittämiseen tarvitaan Kennellii-
ton myöntämä käyttäjätunnus ja salasana päivitysohjelmaan pääsemiseksi. 
B) Ei-julkiset tiedot ovat sihteerin ja rahastonhoitajan tietokoneilla salasanalla suojatulla kovalevyllä. Jä-
senmaksuihin liittyvät tiedot ovat yhdistyksen rahastonhoitajan tietokoneen salasanalla suojatulla kova-
levyllä. 
C) Kehä-, koetoimitsija ja palkintotuomarilistaukset säilytetään lukollisessa kaapissa tietojen hallinnasta 
vastaavilla toimihenkilöillä tai UKP:n lukittavassa varastotilassa Järvenpäässä, johon pääsee vain va-
rastotilaa hallinnoivien henkilöiden välityksellä. 
D) Kilpailujen, kurssien ja muiden ilmoittautumista vaativien tapahtumien tiedot säilytetään nimetyn ta-
pahtumavastaavan hallussa vain niin kauan kuin on tarpeen.  
 
Muu manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa joko toimihenkilöiden hallussa tai UKP:n lukitta-
vassa varastotilassa Järvenpäässä, johon pääsee vain varastotilaa hallinnoivien henkilöiden välityk-
sellä. 
 

8.  Rekisteröidyn oikeudet 
 Rekisterissä olevalla on henkilötietolainsäädännön mukaisesti oikeus: 
 - tarkastaa häntä koskevat tiedot ja vaatia virheellisen tai puutteellisen tiedon korjaamista tai täydentä-

mistä taikka vanhentuneen tiedon poistamista tekemällä tätä koskeva tietopyyntö kirjallisesti (kirjallinen 
ja omakätisesti allekirjoitettu) tai vastaavalla tavalla varmennettu pyyntö rekisteriasioista vastaavalle yh-
teyshenkilölle. 

 (Rekisteröidyn oikeus saada tietonsa poistetuksi ei ole poikkeukseton. Rekisterin pitäjä voi olla poista-
matta tietoja, mikäli niiden käsittely on tarpeen esimerkiksi lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi tai 
sopimusvelvoitteen todentamiseksi.) 

 - tehdä valitus viranomaiselle, mikäli hän katsoo, että hänen tietojaan on käsitelty tämän tietosuojalau-
sekkeen ja kulloinkin voimassaolevan henkilötietolainsäädännön vastaisesi. 

 Tietosuojavaltuutetun toimiston postiosoite: PL 800 00521 Helsinki.  
 Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs. 00520 Helsinki.  
 Vaihde: 029 56 66700.   
 Sähköposti: tietosuoja@om.fi 
 
9.  Yhteydenotot 

Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, mahdolliset kysymykset tietosuojaselosteesta 
sekä muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse osoitteeseen uudenmaankennelpiiri.sih-
teeri@gmail.com. Tarvittaessa rekisteröity voi ottaa yhteyttä myös henkilökohtaisesti tai kirjallisesti seu-
raavaan osoitteeseen: Voitto Pulkkinen, Linnanpekintie 287, 07280 Ilola. 

 
10. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen 
 Tätä tietosuojaselostetta voidaan ajoittain päivittää esim. lainsäädännön muuttuessa.  
 

Tämä tietosuojaseloste on nähtävänä yhdistyksen nettisivuilla osoitteessa  
https://www.kennelpiiri.fi/uusimaa/tietoa-piirista ja saatavissa myös yhdistyksen sihteeriltä. 
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