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

1a
Rekisterinpitäjä

Laatimispäivä

23.3.2019

Nimi

Havannalaiset ry
Osoite

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

havannalaisetjasensihteeri@gmail.com
Nimi
2
Sundström
Yhteyshenki- Marianne
Osoite
lö rekisteriä
koskevissa
asioissa
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
havannalaisetjasensihteeri@gmail.com

3
Jäsenrekisteri
Rekisterin
nimi
4
Rekisterin tarkoituksena on osoittaa henkilön jäsenyys Havannalaiset ry:ssä sekä pitää yllä
Henkilötieto- yhteystietoja Havannalaiset ry:n jäsenjulkaisujen ja -tiedotteiden lähettämistä varten.
jen käsittelyn
tarkoitus

5
Rekisterin
tietosisältö

Rekisteriin kerätään jäsenen itsensä tai kasvattajan yhdistykselle ilmoittamat tiedot. Hallitus voi lisätä
tiedot lehden halunneen ulkomuototuomarin osalta.
Rekisteri sisältää jäsenen etu- ja sukunimen, osoitteen, sähköpostiosoitteen, jäsenlajin (varsinais-,
perhe-, nuoriso-, pentue-, kunnia- tai ainaisjäsen) ja syntymävuoden tarvittavilta osin sekä erikseen
tiedon, jos jäsen on ilmoittanut haluavansa kasvattajaruudun lehteen ja kotisivuille.
Tietoja säilytetään rekisterissä jäsenyyden ajan. Mikäli henkilö haluaa tietonsa poistettavaksi
jäsenrekisteristä, jäsenyys päättyy yhdistyslakiin pohjaten. Jäsentiedot poistetaan hallituksen
toimesta rekisteristä, mikäli jäsen erotetaan yhdistyksestä sääntöjen määräämällä tavalla.

6
Rekisteriin tallennettavat tiedot kertyvät listalle jäsenen tai kasvattajan ilmoituksesta. Jäsen voi tehdä
Säännönmu- muutoksia tietoihinsa. Ilmoitukset tietojen korjaamisesta osoitetaan jäsensihteerille osoitteeseen
kaiset tieto- havannalaisetjasensihteeri@gmail.com.
lähteet

REKISTERISELOSTE

7
Tietojen
säännönmukaiset
luovutukset

2

Yhdistykselle ilmoitettuja tietoja ei julkaista kotisivuilla ja lehdessä muutoin kuin Top ten -listaan
littyvissä tiedoissa, jonka ylläpitämiseksi tarvitaan tieto onko koiran omistaja yhdistyksen jäsen.
Jäsenrekisterin tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille suoramarkkinointia, etämyyntiä tai muuta
suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja
sukututkimusta varten.
Jäsentietoja luovutetaan postituspalvelulle tiedotteiden ja jäsenjulkaisujen postitusta varten.

8
Tietojen
siirto
EU:n tai
ETA:n
ulkopuolelle

Jäsenrekisterin tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

A Manuaalinen aineisto

Saapuneita ilmoituksia ei tulosteta manuaaliseen arkistoon.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Havannalaiset ry:n jäsensihteerillä on täysi oikeus jäsentietoihin. Havannalaiset ry:n sihteerillä ja topten listojen ylläpitäjillä on oikeus nähdä jäsenrekisteristä tieto onko henkilö yhdistyksen jäsen.
Jäsensihteeri ylläpitää jäsenrekisterin tietoja. Jokaisella jäsenrekisterin käyttäjällä on oma
henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. Järjestelmä on suojattu asianmukaisesti
palveluntuottajan taholta.
Jäsenrekisterimme palveluntarjoaja FloMembers kertoo kotivuillaan: "Järjestelmä tarkkailee tietojen
käyttöä ja muutoksia moninkertaisten lokitietojen avulla. FloMembers on hajautettu kolmelle
palveluntarjoajalle. Nämä ovat Planeetta Internet Oy, Multim Oy sekä Digital Ocean. Palvelu täyttää
Euroopan Unionin yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) vaatimukset."

