
TIETOSUOJASELOSTE 

Suomen Owczarek Podhalanskit ry:n jäsen-, tiedotus- ja tapahtumajärjestämisen henkilötietorekisterien 
tietosuojaseloste. (Henkilötietolaki (523/1999) 10§ ja 24§) 

REKISTERINPITÄJÄ JA KOTIPAIKKA 

Nimi: Suomen Owczarek Podhalanskit ry 
Yhteystiedot: Suomen Owczarek Podhalanskit ry, Ylä-Partalantie 906, 42100 Jämsä 
Rekisterinpitäjä: Nina Eistiö, Miehikkälä 

REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ    

Nina Eistiö 
Tehtävä: Suomen Owczarek Podhalanskit ry:n jäsensihteeri ja rahastonhoitaja 
Sähköposti: podhalanskihallitus@gmail.com 

REKISTERÖIDYT 

Rekisterissä jäsensihteeri-rahastonhoitaja käsittelee yhdistyksen jäsenten, sen entisten jäsenten sekä 
yhdistyksen toimintaan liittyvien organisaatioiden yhteyshenkilöiden sekä sen luottamushenkilöiden 
henkilötietoja. 

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS 

Rekisterin käyttötarkoituksena on rekisteröityjen henkilötietojen ajantasainen hallinta jäsenyyden aikana, sen 
ylläpito ja kehittäminen ja myös päättyneiden jäsenyyksien dokumentaation hallinta. 

Henkilötietojen käsittely perustuu yhdistyslain velvoitteeseen ylläpitää jäsenluetteloa, jossa on jäsenen koko 
nimi ja kotikunta. Jäsenen tavoittamiseksi, esimerkiksi jäsenmaksulaskun lähettämistä ja jäsenlehden 
postittamista varten, jäseneltä kerätään myös hänen ilmoittamat tietonsa, osoite, sähköpostiosoite ja 
puhelinnumero. Yhdistyksen hallitus voi päätöksellään käyttää rekisterin tietoja myös muuhun tiedottamiseen. 

Yhdistyksen toimintaan liittyvien tapahtumien järjestämisessä käsiteltävien henkilötietojen käsittelyperuste on 
yhdistyksen toimintaan liittyvä oikeutettu etu sekä rekisteröidyn suostumus.   

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ 

Yhdistyksen sääntöjen mukaisten velvoitteiden tai lain asettamien velvoitteiden täyttämisen vuoksi kerättävät 
ja säilytettävät tiedot: 

Rekisteröidyn koko nimi ja kotipaikka 
Postiosoite 
Sähköpostiosoite (vapaaehtoinen tieto) 
Puhelinnumero (vapaaehtoinen tieto) 
Rekisteröidyn jäsennumero ja jäsenlaji sekä jäsenyyden kesto 
Rekisteröidyn luottamustehtävä yhdistyksessä 



REKISTERIN TIETOLÄHTEET 

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään jäsenanomuksen yhteydessä sekä jäsenyyden aikana mikäli ko. 
tiedoissa tapahtuu muutoksia. Jäsenrekisterin pentuejäsentietojen osalta tietoja kerätään kolmannelta 
osapuolelta, mutta tiedon saannin jälkeen kerätään asianomaisen suostumus henkilötietojen käsittelyyn. 

TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET JA SIIRROT 

Jäsenen tietoja voidaan luovuttaa jäsenen erikseen antaman suostumuksen perusteella yhdistyksen toiminnan 
vaatimassa laajuudessa. Jäsenen tietoja voidaan luovuttaa yhdistyksen sääntöjen mukaisten velvoitteiden tai 
lain asettamien velvoitteiden täyttämisen vuoksi. 

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.  

Poikkeuksena jos rekisteröity on antanut nimenomaisen suostumuksensa henkilötietojensa siirtämiseksi, tai 
henkilötietojen siirtämiselle on olemassa muu lainmukainen peruste. 

Yhdistyksen järjestelmätoimittajat ovat sitoutuneet ylläpitämään henkilörekisterin sisältämät tiedot salassa ja 
käsittelemään tietoja huolellisesti ja luottamuksellisesti tietosuoja-asetuksen vaatimukset huomioon ottaen.  

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET    

Jäsenrekisterin tietoja käsittelee säännönmukaisesti yhdistyksen jäsensihteeri-rahastonhoitaja. Henkilötietoja 
pääsee katsomaan myös yhdistyksen hallituksen jäsentyöryhmä. Jäsenen tiedot poistetaan rekisteristä kahden 
kalenterivuoden kuluttua jäsenen eroamis- tai erottamisvuodesta.  

Henkilötietoihin ei anneta pääsyä enempää kuin on välttämätöntä palveluiden toteuttamiseksi. Henkilötietojen 
siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle perustuu aina voimassa olevaan henkilötietojen 
käsittelyä koskevaan lainsäädäntöön ja toteutetaan kyseisen lainsäädännön mukaisesti. 

HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA 

Henkilötiedot säilytetään rekisterissä kaksi seuraavaa kalenterivuotta jäsenen eroamis- tai erottamisvuodesta. 
Henkilötiedot voidaan säilyttää myös tätä kauemmin, jos sovellettava lainsäädäntö tai yhdistyksen 
sopimusvelvoitteet kolmansia kohtaan edellyttävät pidempää säilytysaikaa. Tiedot voidaan poistaa kokonaan 
aikaisemmin, jos jäsen sitä erikseen kirjallisesti vaatii jäsensihteeri-rahastonhoitajalta. 

Yhdistyksen toimintaan liittyvien tapahtumien toteuttamiseksi kerätyt henkilötiedot säilytetään enintään kaksi 
vuotta tietojen keräämisestä, paitsi jos joku muu lakisääteinen velvoite edellyttää yhdistystä säilyttämään 
tietoja. 

TARKASTUSOIKEUS 

Jäsenellä on henkilötietolain mukainen oikeus tietojensa tarkastukseen jäsenen niin halutessa. Pyyntö tulee 
tehdä kirjallisesti yhdistyksen jäsensihteeri-rahastonhoitajalle podhalanskihallitus@gmail.com tai kirjepostilla. 
Tiedot lähetetään kahden viikon sisällä pyynnöstä. 

 



OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA 

Jäsenellä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista. Pyyntö tulee tehdä kirjallisesti yhdistyksen 
jäsensihteeri-rahastonhoitajalle podhalanskihallitus@gmail.com. Rekisterinpitäjä korjaa tiedot henkilötietolain 
29§:n mukaisesti. 

MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET 

Rekisteröidyllä on oikeus henkilötietolain 30§ mukaiseen kieltoon henkilötietojensa käyttämisestä 
suoramainontaa, etämyyntiä, markkina- tai mielipidetutkimusta yms. varten. 

OIKEUS VALITTAA VALVONTAVIRANOMAISELLE 

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen Euroopan 
unionin jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa rekisteröidyn asuinpaikka tai työpaikka sijaitsee, mikäli 
rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. 

YHTEYDENOTOT 

Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut 
yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse jäsensihteeri-rahastonhoitajalle podhalanskihallitus@gmail.com. 
Rekisteröidyn pyynnön voi esittää rekisteröity itse tai hänen valtuuttamansa edustaja. 

MUUTOKSET TÄHÄN TIETOSUOJASELOSTEESEEN 

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa tai tarvittaessa. 


