
Rekisteri- ja tietosuojaseloste 

Tämä on Turun seudun kääpiökoirat ry:n rekisteri- ja tietosuojaseloste.  
Laadittu 22.3.2023. Viimeisin muutos 22.3.2023. 
  
1. Rekisterinpitäjä 

Turun seudun kääpiökoirat ry 

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö 

Jäsensihteeri Moona Kaitonen, moonamaria@gmail.com   

3. Rekisterin nimi 

Turun seudun kääpiökoirat ry:n jäsenrekisteri 

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on yhdistyslain mukainen velvoite 
pitää yllä jäsenluetteloa ja rekisterinpitäjän oikeutettu etu (jäsensuhde). Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteyden-
pito jäseniin ja jäsensuhteen ylläpito. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.  
 
5. Rekisterin tietosisältö 

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön koko nimi, kotipaikka, jäsentyyppi, liittymispäivä, jäsennumero ja sähkö-
postiosoite. Tiedot poistetaan kuukauden kuluessa siitä, kun jäsenyyden katsotaan päättyneen. 
 
6. Säännönmukaiset tietolähteet 

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan jäseniltä www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse ja muista tilan-
teista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan. 
  
7. Tietojen luovutus ja siirtäminen 

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Yhdistyksen järjestämiin kilpailuihin osallistuneiden nimet voi-
daan julkaista yhdistyksen verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa. Rekisteröidyn tulee itse ilmoittaa, mikäli hänen 
nimeään ei saa julkaista. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet 

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta. Rekisteriä säilytetään erillisellä laitteella irrallaan internetistä. Rekis-
terinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden henkilöiden toimesta, joi-
den tehtävänkuvaan se kuuluu. 

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista 

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheel-
lisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot 
tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää sähköpostitse rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa 
pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa sää-
detyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). 
  
10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet 

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla 
unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilö-
tietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Yhteydenotot tulee lähettää sähköpostitse rekisterinpitäjälle. Rekis-
terinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle 
EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).  
 
Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä toteuttamasta vastustamista tai poistoa koskevaa pyyntöä ainoastaan laissa säädetyin 
perustein. Mikäli rekisterinpitäjä ei suostu rekisteröidyn vaatimuksiin, on rekisteröidyllä oikeus tehdä valitus tietosuoja-
valtuutetulle. Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia, että kiistanalaisten tietojen käsittelyä rajoitetaan siksi aikaa, kunnes 
asia saadaan ratkaistuksi. 
 
11. Muutokset tietosuojaselosteessa 

Mikäli muutamme tätä selostetta, laitamme muutokset näkyville selosteeseen päivättyinä. Mikäli muutokset ovat mer-
kittäviä, voimme informoida näistä myös muulla tavoin, kuten sähköpostitse tai laittamalla sivuillemme asiasta ilmoituk-
sen. Suosittelemme, että käytte säännöllisesti sivuillamme ja huomioitte mahdolliset muutoksemme selosteessa. 


