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Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö 
 

Nimi   Mäntsälän Koirakerho ry,  y-tunnus 1527615-7 
 
Osoite:    mantsalankoirakerho.hallitus@gmail.com 
Yhteyshenkilö rekisteriasioissa:  Puheenjohtaja 

mantsalankoirakerho.hallitus@gmail.com 

 

Rekisterin nimet 

- yhdistyksen jäsenrekisteri (jäsenien ja sen entisten jäsenien henkilötietoja) 

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin tarkoitus sekä rekisterin pitämisen peruste 

Yhdistys ylläpitää yhdistyslaissa tarkoitettua jäsenluetteloa yhdistyksen jäsenistä. Rekisterin tietoja 

käytetään yhdistystoimintaan,  laskutukseen ja tiedottamiseen.  

Rekisterin tietosisältö 

Jäsenrekisterissä ovat seuraavat tiedot: etu- ja sukunimi, osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero. 

Yhdistyksen puolelta jäsenelle määritellään jäsennumero.  

Rekisteriin kerättyjä tietoja säilytetään rekisterissä yleensä niin kauan kuin rekisteröity on yhdistyksen 

jäsen. Jäsenyyden päättymisen jälkeen henkilötietoja säilytetään enintään kymmenen vuoden ajan 

jäsenyyden päättymisestä. Säilytysaika määräytyy yhdistyksen oikeutetun edun perusteella eli 

mahdollisiin oikeusvaateisiin puolustautumisen takia (KKO 2017:15). Henkilötietoja voidaan kuitenkin 

säilyttää tätäkin kauemmin, jos sovellettava lainsäädäntö tai yhdistyksen sopimusvelvoitteet kolmansia 

kohtaan edellyttävät pidempää säilytysaikaa.  

Rekisterinpitäjä huolehtii vanhentuneiden ja tarpeettomien tietojen poistamisesta ja tuhoamisesta. 

Säännönmukaiset tietolähteet 

Jäsenrekisterin henkilötiedot kerätään jäseneltä itseltään yhdistykseen liittymisen yhteydessä sekä 

silloin, kun jäsen ilmoittaa päivitettyjä tietojaan. 

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan 

talousalueen ulkopuolelle 

Jäsenrekisterin tietoja ei luovuteta yhdistyksen ulkopuolisille tahoille. Tietoja ei myöskään siirretä EU:n 

tai ETA-alueen ulkopuolelle. 

Rekisterin suojauksen periaatteet 

Yhdistyksen jäsenasioista vastaavilla henkilöillä (sihteeri ja rahastonhoitaja) on pääsyoikeus rekisterin 

atk:lla talletettuihin tietoihin sekä oikeus rekistereissä muuttaa, lisätä tai poistaa tietoja. Yhteys 

rekisteriin tapahtuu suojatulla yhteydellä ja rekisteriin pääsy vaatii salasanan käyttöä. Tiedot säilytetään 

parhaiden käytäntöjen, hyvän tietoturvallisuuden ja lainsäädännön vaatimusten mukaisesti 

ulkopuolisilta suojattuina. 
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Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa. 

Rekisteröidyn oikeudet 

Rekisterissä olevalla on henkilötietolainsäädännön mukaisesti oikeus: 

- tarkastaa häntä koskevat tiedot ja vaatia virheellisen tai puutteellisen tiedon korjaamista tai 

täydentämistä taikka vanhentuneen tiedon poistamista tekemällä tätä koskeva tietopyyntö 

kirjallisesti (kirjallinen ja omakätisesti allekirjoitettu) tai vastaavalla tavalla varmennettu pyyntö 

rekisteriasioista vastaavalle yhteyshenkilölle. 

- tehdä valitus viranomaiselle, mikäli hän katsoo, että hänen tietojaan on käsitelty tämän 

tietosuojalausekkeen ja kulloinkin voimassa olevan henkilötietolainsäädännön vastaisesi. 

Rekisteröidyn oikeus saada tietonsa poistetuksi ei ole poikkeukseton. Rekisterin pitäjä voi olla 

poistamatta tietoja, mikäli niiden käsittely on tarpeen esimerkiksi lakisääteisen velvoitteen 

noudattamiseksi tai sopimusvelvoitteen todentamiseksi.  

Tietosuojavaltuutetun toimisto 

Postiosoite: PL 800 00521 Helsinki 

Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs. 00520 Helsinki 

Vaihde: 029 56 66700 
Sähköposti: tietosuoja@om.fi 
 

Yhteydenotot 

Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, mahdolliset kysymykset tietosuojaselosteesta 

sekä muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse osoitteeseen 

mantsalankoirakerho.hallitus@gmail.com  
 

Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen 

Tätä tietosuojaselostetta voidaan ajoittain päivittää esim. lainsäädännön muuttuessa.  

 

Tämä tietosuojaseloste on nähtävänä yhdistyksen nettisivuilla osoitteessa 
mantsalankoirakerho.com/yhdistys ja saatavissa myös yhdistyksen sihteeriltä. 
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