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ETELÄ-HÄMEEN KENNELPIIRI 
 

1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö  
Etelä-Hämeen Kennelpiiri ry (jäljempänä E-HKP) 
Y-tunnus 1438567-7 
Yhteyshenkilö rekisteriasioissa:  
Sanna Aalto, Kalamajantie 1786, 12750 Pilpala, aaltosylvi@gmail.com 
 

2. Rekisterien nimet  
A) hallituksen, jaostojen yhteyshenkilöiden sekä muiden toimihenkilöiden tiedot  
B) jäsenyhdistysrekisterissä yhdistysten toimihenkilöiden yhteystiedot  
C) kehä-, koetoimitsija- ja palkintotuomarilistat  
D) E-HKP:n järjestämien kilpailujen, kurssien ja muiden tapahtumien tiedot 
 

3. Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterien tarkoitus ja rekisterien pitämisen 
peruste  
A) Yhdistyksen toiminnan mahdollistamiseksi tarvitaan hallituksen, jaostojen 
yhteyshenkilöiden sekä toimihenkilöiden yhteystiedot.  
B) Jäsenyhdistysrekisterin tarkoituksena on ylläpitää yhdistyslain mukaista 
jäsenluetteloa, hoitaa jäsenasioita sekä järjestää että kehittää E-HKP:n toimintaa 
ja tapahtumia.  
C) Toimihenkilölistausten ylläpitäminen kuuluu E-HKP:n toimintaan näyttelyiden, 
kokeiden, kilpailujen ja koulutusten järjestämistä varten.  
D) Kilpailujen, koulutusten ja muiden ilmoittautumista vaativien tapahtumien 
järjestämistä varten tarvitaan tietoja tapahtumajärjestäjistä ja tapahtumien 
osallistujista. 

 
Henkilötietojen käsittely perustuu yleisen tietosuoja asetuksen, 6 artikla, kohtiin: 
Lakisääteinen velvollisuus, oikeutettu etu ja sopimuksen täytäntöönpano. 
 

4. Rekisterien tietosisältö ja vastuuhenkilöt 
A) Hallituksen, jaostojen yhteyshenkilöiden sekä toimihenkilöiden osata rekisteriin 
voidaan kirjata etu- ja sukunimi, luottamustoimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero 
ja postiosoite.  
Rekisterin ylläpidosta vastaavat sihteeri ja rahastonhoitaja.  
B) Jäsenyhdistysrekisteriin voidaan kirjata yhdistyksen puheenjohtajan, sihteerin 
ja rahastonhoitajan etu- ja sukunimi, luottamustoimi, postiosoite, sähköpostiosoite 
ja puhelinnumero.  
Rekisterin ylläpidosta vastaavat sihteeri ja rahastonhoitaja.  
C) Kehä-, koetoimitsija- ja palkintotuomarilistauksiin voidaan kirjata etu- ja 
sukunimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, mahdollinen Kennelliiton 
jäsennumero sekä toimihenkilötehtävä tai -tehtävät.  
Rekisterin ylläpidosta vastaavat listauksien hoitamiseen nimetyt toimihenkilöt.  
D) Kilpailuista, kursseista ja muista ilmoittautumista vaativista tapahtumista 
voidaan kerätä osallistujan etu- ja sukunimi ja soveltuvat yhteystiedot kyseisen 
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tapahtuman järjestämisen sekä tiedottamisen mahdollistamiseksi. Lisäksi 
kerätään ne tiedot, joita Suomen Kennelliiton säännöt edellyttävät.  
Tiedoista vastaavat tapahtuman vastuuhenkilö, sihteeri tai rahastonhoitaja.  
 

5. Säännönmukaiset tietolähteet  
Rekisteröityjen itse ilmoittamat tiedot. 

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

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

7. Tietojen julkisuus  
Yhdistyksen tärkeimpien toimihenkilöiden etu- ja sukunimi, luottamustoimi sekä 
tarpeelliset yhteystiedot julkaistaan henkilöiden suostumuksella yhdistyksen 
verkkosivuilla. 
 

8. Tietojen säilytysaika 
Rekisteriin kerättyjä tietoja säilytetään rekisterissä pääsääntöisesti niin kauan kuin 
rekisteröity on yhdistyksen jäsen tai toimii luottamustehtävässä. Jäsenyyden tai 
luottamustoimen päättymisen jälkeen henkilötietoja säilytetään enintään 
kymmenen vuoden ajan. Säilytysaika määräytyy yhdistyksen oikeutetun edun 
perusteella. Henkilötietoja voidaan kuitenkin säilyttää tätäkin kauemmin, jos 
sovellettava lainsäädäntö tai yhdistyksen sopimusvelvoitteet kolmansia kohtaan 
edellyttävät pidempää säilytysaikaa.  
 
Kilpailujen, kurssien ja muiden mahdollisten tapahtumien tiedot poistetaan sen 
jälkeen, kun kyseisen tapahtuma on päättynyt ja tarvittavat jälkityöt on tehty. 
  
Rekisterinpitäjä huolehtii vanhentuneiden ja tarpeettomien tietojen poistamisesta 
tarpeen mukaan. 
 

9. Rekisterin suojauksen periaatteet  
Tietojenkäsittelyjärjestelmien kautta käsiteltävät tiedot ovat E-HKP:n 
verkkosivuilla sekä Kennelliiton OmaKoira-palvelussa, joiden tietoja säilytetään 
Kennelliiton hallinnassa olevilla palvelimilla. Näitä tietoja voivat muuttaa, lisätä tai 
poistaa E-HKP:n tehtävään nimetyt toimihenkilöt: puheenjohtaja, sihteeri ja 
tiedottaja kukin oman tehtävänsä hoitamisen kannalta olennaisin osin. 
Verkkosivujen päivittämislupa myönnetään hallituksen päätöksellä. Itse 
päivittämiseen tarvitaan Kennelliiton myöntämä käyttäjätunnus ja salasana 
päivitysohjelmaan kirjautumiseksi.  
 
E-HKP:n itse sähköisessä muodossa säilyttämät tiedot ovat sihteerin ja 
rahastonhoitajan tietokoneilla salasanalla suojatulla kovalevyllä.  
 
Kehä-, koetoimitsija ja palkintotuomarihakemukset, jotka saapuvat kennelpiirille 
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paperimuodossa, säilytetään tietojen hallinnasta vastaavien toimihenkilöiden 
hallussa tai lukollisessa kaapissa E-HKP:n tiloissa Hämeenlinnassa. 
 
Kilpailujen, kurssien ja muiden ilmoittautumista vaativien tapahtumien tiedot 
säilytetään nimetyn tapahtumavastaavan hallussa tai E-HKP:n tiloissa 
Hämeenlinnassa.  
 
Kennelpiirin tiloihin ja arkistokaappeihin luovutetaan avain hallituksen päätöksellä 
tapauskohtaista harkintaa noudattaen. Pääsääntöisesti avain on puheenjohtajalla, 
varapuheenjohtajalla, sihteerillä ja rahastonhoitajalla. 
 

10. Rekisteröidyn oikeudet  
Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet omiin henkilötietoihinsa: 
• Oikeus saada pääsy henkilötietoihin 
• Oikeus tietojen oikaisemiseen 
• Oikeus tietojen poistamiseen 
• Oikeus käsittelyn rajoittamiseen 
• Vastustamisoikeus 
• Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen. 
Rekisteröidyn oikeus saada tietonsa poistetuksi, rajoittaa tai vastustaa tietojensa 
käsittelyä ei ole poikkeukseton. Rekisterin pitäjä voi kieltäytyä rekisteröidyn 
pyynnöstä, mikäli tietojen käsittely on tarpeen esimerkiksi lakisääteisen 
velvoitteen noudattamiseksi tai sopimusvelvoitteen todentamiseksi. 
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus viranomaiselle, mikäli hän katsoo, että 
hänen tietojaan on käsitelty tämän tietosuojaselosteen ja kulloinkin voimassa 
olevan henkilötietolainsäädännön vastaisesi.  
 

11. Yhteydenotot  
Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, mahdolliset kysymykset 
tietosuojaselosteesta sekä muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse 
osoitteeseen aaltosylvi@gmail.com. Tarvittaessa rekisteröity voi ottaa yhteyttä 
myös henkilökohtaisesti tai kirjallisesti seuraavaan osoitteeseen: Sanna Aalto, 
Kalamajantie 1786, 12750 Pilpala. 

 
12. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen  

Tietosuojaselostetta voidaan päivittää esim. lainsäädännön tai yhdistyksen 
toiminnan muuttuessa. 

 
Tietosuojaseloste on laadittu 24.8.2021.  
 
 
 

Tietosuojaseloste on nähtävänä yhdistyksen verkkosivuilla osoitteessa: 
https://www.kennelpiiri.fi 


