HELSINGIN SEUDUN KENNELPIIRI RY
Tietosuojaseloste
laadittu 24.5.2018
1. Rekisterinpitäjä:
Helsingin Seudun kennelpiiri ry, jäljempänä HSKP
Osoite: Kreijarinkuja 1 A 17, 00820 Helsinki
2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:
Hanna Leppälä, Kreijarinkuja 1 A 17, 00820 Helsinki, hanna.leppala@hskp.net
3. Rekisterin nimi:
1. HSKP:n hallituksen ja jaostojen hallitusten ja toimikuntien jäsenten tiedot
2. jäsenyhdistysrekisterissä yhdistysten puheenjohtajat ja sihteerit
3. kehätoimitsijalista
4. HSKP:n Tiedotteen postituslista
5. HSKP:n järjestämien näyttelyjen, kokeiden ja tapahtumien tiedot
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:
Tietojen käsittely perustuu jäsenrekisterin osalta HSKP:n oikeutettuun etuun, sen takoitus on
ylläpitää Yhdistyslain mukaista jäsenuetteloa, hoitaa jäsenasioita kuten tiedottamista,
yhteydenpitoa, jäsenmaksujen hallintaa, palkitsemista, kurinpidollisia toimia, sekä järjestää
toimintaa ja tapahtumia ja kehittää toimintaa raportoimalla ja tilastoimalla.
Kehätoimitsijalistan ylläpito on HSKP:n toimintaa, joka antaa yhdistyksen alueen kehätoimitsijoille
mahdollisuuden tulla kutsutuiksi koiranäyttelyihin.
HSKP:n Tiedote on osa yhdistyksen tiedotusta ja PR:ää.
Henkilötietojen käsittely perustuu HSKP:n sääntöihin ja yhdistyksen oikeutettuun etuun.
5.

Rekisterin tietosisältö:
1. Hallituksen ja jaostojen jäsenten nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite siinä
laajuudessa kuin ao. henkilö on antanut suostumuksen.
2. Jäsenyhdistyksen puheenjohtajan ja sihteerin nimi, sähköpostiosoite ja/tai postiosoite.
3. Kehätoimitsijan nimi, sähköpostiosoite, osoite ja puhelinnumero sen mukaisesti miten ao.
henkilö on antanut suostumuksen.
4. Tiedotteen vastaanottajan nimi ja postiosoite. Tiedote postitetaan HSKP:n toimihenkilöille
sekä sen sidosryhmien edustajille.
5. Virallisista näyttelyistä ja kokeista/kilpailuista koiranomistajista ne tiedot, jotka Suomen
Kennelliiton säännöt edellyttävät, epävirallisista näyttelyistä, kokeista tai kilpailuista
koiranomistajan/esittäjän/kilpailijan nimi.

6.

Säännönmukaiset tietolähteet
Suomen Kennelliitto ry:n Omakoirapalvelun kautta saatavat yhdistystiedot, jäsenyhditysten
itse ilmoittamat tiedot.
Kehätoimitsijoiden itse ilmoittamat tiedot.
Näyttelyihin, kokeisiin ja kilpailuihin osallistujien itse ilmoitautuessaan antamat tiedot.

7.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta eteenpäin.

8.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n alueen ulkopuolelle.

9.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Manuaalista aineistoa, käsittäen pääasiassa vuosikokousten osallistujien valtakirjat
säilytetään mapissa lukitussa laatikossa.
Jaostoilla mahdollisesti olevat koetoimitsija- ja palkintotuomarikorttitiedot säilytetään
lukollisessa kaapissa.
ATK:lla käsiteltävät julkiset tiedot ovat HSKP:n nettisivuilla sekä Kennelliiton
Omakoirapalvelussa. Ei-julkiset tiedot ovat yhdistyksen sihteerin tietokoneen salasanalla
suojatulla kovalevyllä. Jäsenmaksuihin liittyvät tiedot ovat yhdistyksen taloudenhoitajan
tietokoneen salasanalla suojatulla kovalevyllä.
Tiedotteen postituslista on kyseisen listan hoitajan koneella sekä kirjapainon koneella.
Tietoja säilytetään niin kauan kuin ne ovat tarpeen, tai niin kauan kuin henkilö on HSKP:n,
sen jaoston tai jäsenyhdistyksen toimihenkilö. Kehätoimitsijan tiedot poistetaan kun hän
lopettaa kehätoimitsijana toimimisen tai muuttaa toisen kennelpiirin alueelle.
Virallisten koiranäyttelyjen, kilpailujen ja kokeiden osallistujat sekä tulokset tallennetaan
Kennelliiton Omakoiraan Suomen Kennelliitto ry:n sääntöjen mukaisessa laajuudessa.
Epävirallisten näyttelyjen, kokeiden, kilpailujen ja muiden tapahtumien osallistujalistat
tuhotaan heti tapahtuman jälkeen.
Tietosuoja-asetuksen mukaan jokaisella on oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on kerätty,
ja miten niitä käytetään. Tämä tapahtuu lähettämällä kirjallinen pyyntö kohdassa 2.
mainittuun osoitteeseen.

