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Kukkian Haukut ry 

 

 Tämä on Kukkian Haukut ry:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-

asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 10.6.2018.  

 

Rekisterinpitäjä 

 Kukkian Haukut ry 

Ämmätsäntie 247 

36930 Kyynärö 

 tiedotus@kukkianhaukut.fi 

 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa: 

Soile Vuorilampi 

p. 0400 644763 

 Tietosuojavastaava 

Soile Vuorilampi 

 

Käytettävät rekisterit 

 Jäsenrekisteri 

 Jäsenrekisterin lisäksi yhteystietoja kerätään erilaisten kokeiden, kisojen ja koulutus-

ten yhteydessä.  

 

Henkilötietojen käyttötarkoitus 

 Henkilötietoja käytetään yhdistystoiminnan kannalta välttämättömässä tiedottamises-

sa (mm. jäsentiedotteet ja laskutus). Henkilötietoja käytetään myös kattojärjestöjen 

vaatimiin tietoihin (esim. toiminta-ilmoitukset). Kilpailuiden, kurssien ja muiden aktivi-

teettien toteuttamisen yhteydessä kerätään näiden toteuttamiseen tarvittavat tiedot. 

 

Henkilötietojen säilytys 

 Jäsentietoja säilytetään jäsenyyden voimassaolon ajan ja sen jälkeen kirjanpitolain ja 

muun pakottavan lainsäädännön edellyttämän ajan. 

 Kilpailu-, koulutus- ja muiden kurssien osallistumisiin liittyviä henkilötietoja säilytetään 

tapahtuman järjestämiseen saakka ja sen jälkeen kirjanpitolain ja muun pakottavan 

lainsäädännön edellyttämän ajan. 
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Tietojen tallennus 

Jäsenrekisteriin talletettavat tiedot 

 Yhteystiedot: 

 Nimi 

 Osoite 

 Sähköpostiosoite 

 Puhelinnumero 

 

Koe, kilpailu ja tapahtumarekistereihin talletettavat tiedot 

 Osallistujan itsensä ilmoittamat tarvittavat tiedot joita voi olla mm. nimi, osoite, 

sähköpostiosoite ja puhelinnumero. 

 

Rekisteröidyn oikeudet 

 Rekisteröity voi tarkistaa hänestä rekisterissä olevat asiat ottamalla sähköpostitse yh-

teyttä. 

Oikeudet 

 Tarkastusoikeus, mitä on tallennettu 

 Tietojen oikaisu 

 Tietojen käsittelyn vastustaminen 

 Suoramarkkinointikielto 

 Tietojen poistaminen 

Tietojen poistamisessa on huomioitavaa, että niitä on säilytettävä kirjanpitolain 

ja muun pakottavan lainsäädännön edellyttämä aika. 

 Valitusoikeus 

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, 

että yhdistys rikkoo henkilötietoja käsitellessään voimassa olevaa tietosuojalain-

säädäntöä. 

 

Tietolähteet 

 Rekistereihin kerätyt tiedot ovat lähtöisin jäseniltä itseltään, tai tapahtumiin ilmoittau-

tuneilta. Muista lähteistä tietoja ei kerätä. 

 

Tietojen luovutus 

 Tietoja ei luovuteta eteenpäin. Poikkeuksena ovat kattojärjestöille luovutettavat tiedot: 
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kokeiden ja kilpailujen tulokset, toimintailmoitustiedot. 

 Kattojärjestöt: 

 Suomen Agilityliitto 

 Suomen Kennelliitto 

 Suomen Palveluskoiraliitto 

 Suomen Valjakkourheilijoiden liitto 

 Kattojärjestöt ovat lupautuneet noudattamaan tietosuoja-asetuksen vaatimuksia. Tie-

toja ei siirretä EU:n ulkopuolelle. 

 

Rekisterien suojaus 

 Jäsenrekisterin tietoja säilytetään ainoastaan hallituksen käytössä olevalla tietoko-

neella, joka on salasanasuojattu. Jäsenrekisteriä käyttää ainoastaan tarvittavat henki-

löt. 

 Tapahtumien rekisterien käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien 

avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään 

Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huoleh-

ditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä 

palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä 

tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden 

työnkuvaan se kuuluu. Tiedoista muodostetaan yhteenvetoja ja raportteja, joissa ei 

kuitenkaan käsitellä henkilökohtaisia tietoja tai sellaisia tunnisteita, joista rekisterin 

yksittäisiä henkilöitä voisi päätellä.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


