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1.

Rekisterinpitäjä
Karjalan Spanielit ry

2.

Yhteyshenkilö
Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa on jäsensihteeri Sari Änäkkälä, sarianakkala (at)
elisanet.fi.

3.

Rekisterin nimi
Jäsentietorekisteri

4.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on kerätä yhdistyksen jäsenistä yhdistyslain vaatimat
henkilötiedot ja muut yhdistyksen toimintaa varten tarpeelliset tiedot. Jäsenrekisterin mukaan
toimitetaan jäsentiedotteet sekä henkilöjäsenille Spanieli-lehdet.

5.

Rekisterin tietosisältö
Jäsenrekisterin tietokantaan tallennetaan yhdistyksen jäsenen nimi, yhteystiedot (postiosoite,
sähköpostiosoite, mahdollinen toissijainen sähköpostiosoite, puhelinnumero), sukupuoli ja
kotikunta. Rekisteri sisältää tiedon jäsenyyslajista (henkilöjäsen, perhejäsen), liittymisen
ajankohdasta ja jäsenmaksun maksamisesta sekä tiedon siitä, kenen henkilöjäsenen perheeseen
perhejäsen kuuluu. Lisäksi rekisteriin merkitään, mikäli henkilöjäsen nimenomaisesti ei halua
Spanieli-lehteä Karjalan Spanielit ry:n jäsenyyden perusteella.

6.

Rekisterin tietolähde
Henkilötiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään.

7.

Tietojen säännönmukainen luovutus
Rekisterin nimi- ja postiosoitetiedot luovutetaan henkilöjäsenten osalta Suomen Spanieliliitto –
Finlands Spanielförbund ry:lle neljästi vuodessa Spanieli-lehden postitusta varten. Muutoin
rekisterin tietoja käytetään vain Karjalan Spanielit ry:n omiin tarpeisiin, eikä niitä julkaista eikä
luovuteta muille osapuolille, paitsi mahdollisena tilastollisena yhteenvetona, josta yksittäisten
jäsenten tietoja ei voi tunnistaa.

8.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Jäsenrekisteristä lähtevät sähköpostiviestit ja tekstiviestit välitetään yhdysvaltalaisten palvelimien
kautta.

9.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Tietoja säilytetään sähköisessä rekisteripalvelussa (FloMembers-jäsenrekisteri / palveluntarjoaja
Flo Apps Oy). Järjestelmä täyttää EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) vaatimukset. Sitä
monitoroidaan ympäri vuorokauden. Jäsentietojen tietoturvasta on huolehdittu muun muassa
seuraavasti: 1. Verkkoliikenne on SSL-suojattu. 2. Salasanat säilytetään järjestelmässä kryptattuina.
3. Kriittiset operaatiot tallennetaan järjestelmälokeihin.
Rekisterin käyttäjät kirjautuvat rekisteripalveluun henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksillaan ja
salasanoillaan.
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10.

Tietojen säilytysaika
Jäsenen henkilötietoja säilytetään jäsenrekisterissä koko jäsenyyden ajan. Sähköisen
rekisteripalvelun tietojärjestelmä poistaa jäsenyydestä eronneiden, kuolleiden ja jäsenrekisteristä
poistettujen henkilöiden tiedot tietokannastaan pysyvästi, kun tilan muutoksesta on kulunut 6
kuukautta.

11.

Tarkastusoikeus ja rekisteritietojen korjaaminen
Rekisteröity voi tarkistaa, mitä tietoja hänestä on merkitty jäsenrekisteriin, esittämällä kirjallisen
tarkastuspyynnön yhdistyksen hallitukselle. Rekisterinpitäjän on oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn
pyynnöstä oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva virheellinen, tarpeeton,
puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.

12.

Rekisteriselosteen muuttaminen
Rekisterinpitäjä pidättää oikeuden päivittää ja muuttaa rekisteri- ja tietosuojaselostetta. Voimassa
oleva seloste pidetään nähtävillä yhdistyksen nettisivuilla.

