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

1a
Rekisterinpitäjä

Laatimispäivä

5.4.2021

Nimi

Havannalaiset ry
Osoite

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

havannalaisetsihteeri@gmail.com
Nimi
2
Järvelä, Ilkka Thomander, Anni Sillanpää ja Jenni Thomander
Yhteyshenki- Pekka
Osoite
lö rekisteriä
koskevissa
asioissa
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
tulokset.havannalaiset@gmail.com ja havatokoagi@gmail.com

3
Vuosikirja
Rekisterin
nimi
4
Yhdistys julkaisee vuosittain vuosikirjan, missä julkaistaan kalenterivuoden ajalta rotuun liittyviä
Henkilötieto- rekisteröinti-, näyttely-, lajitulos-, ja terveystietoja.
jen käsittelyn
tarkoitus

5
Rekisterin
tietosisältö

Rekisteriin kerätään kalenterivuoden ajalta rodun kannalta oleellisia tietoja. Näitä tietoja ovat vuoden
rekisteröinnit, viralliset terveystutkimustulokset, näyttely- ja koetulokset sekä
jalostustarkastuslausunnot. Lisäksi vuosikirjassa julkaistaan em. tapahtumissa laaditut arvostelut
koirakohtaisesti.
Jäsenten omistamien koirien tulokset huomioidaan myös yhdistyksen topten-kisoissa niin näyttely-,
kuvantamis- kuin koetuloksien osalta. Kilpailuihin huomioidaan SKL:n virallisten näyttelyiden,
kuvantamisten ja kokeiden tulokset, mitkä on toimitettu yhdistykselle ohjeiden mukaisesti tai kirjattu
Jalostustietokantaan. Vuosikirja ja siihen liittyvien kilpailuiden tulokset julkaistaan yhdistyksen
kotisivuilla.

Vuosikirjat säilytetään toistaiseksi. Koiran omistaja voi koska tahansa kieltää omistamansa koirien
tuloksien huomioimisen topten-kilpailuiden pisteitä laskettaessa. Muilta osin tulokset perustuvat
SKL:n julkaisemiin/toimittamiin tietoihin, tai yhdistyksen tapahtumien dokumentteihin, joiden
julkaisuun koiran omistaja on antanut luvan ilmoittautuessaan kyseiseen tapahtumaan tai
tutkimukseen.
6
Rekisteriin tallennettavat tiedot kertyvät Kennelliiton julkaisemien ja/tai toimittamien tulosten ja
Säännönmu- dokumenttien perusteella. Lisäksi tietoja saadaan Havannalaiset ry:n järjestämien tapahtumien
kaiset tieto- tuloksista, kuten jalostustarkastuksesta.
lähteet

REKISTERISELOSTE
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7
Tietojen
säännönmukaiset
luovutukset

Yhdistykselle ilmoitettuja tietoja julkaistaan koiran ja omistajan tietojen osalta kotisivulla sekä
kotisivuilla olevissa vuosikirjajulkaisuissa sekä yhdistyksen muissa julkaisuissa.

8
Tietojen
siirto
EU:n tai
ETA:n
ulkopuolelle

Koiran tai sen omistajan tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

A Manuaalinen aineisto

Omistajan tai koiran tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille suoramarkkinointia,etämyyntiä ja
muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja
sukututkimusta varten.

Suomen Kenneliiton rotuyhdistykselle lähettämät dokumentit säilytetään manuaalisessa arkistossa
kansioituna lukitussa tilassa tai ne tuhotaan heti kun ne on skannattu sähköiseen arkistoon, kuten
myös rotuyhdistyksen omista tapahtumista kerätyt dokumentit.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Muu vuosikirjassa käytettävä tieto perustuu Suomen Kennelliiton jalostustietojärjestelmässä
julkaistuihin tietoihin. Manuaalisiin dokumentteihin liittyvät sähköiset kopiot säilytetään vuosikirjan
tekijän salasanasuojatulla tietokoneella ja/tai salasanalla suojatulla toimihenkilöiden
keskustelufoorumilla.

