TIETOSUOJASELOSTE – Lappeenrannan palveluskoirayhdistys ry:n (LPKY) Jäsenrekisteri

1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö
Rekisterinpitäjä: Lappeenrannan Palveluskoirayhdistys ry
Osoite: PL 251, 53101 Lappeenranta
Puhelin: 040-5205985
Sähköposti: lpky.jasensihteeri@gmail.com
Yhteyshenkilö: Virpi Suikkanen
2. Rekisteröidyt
Rekisterissä käsitellään Lappeenrannan Palveluskoirayhdistys ry:n (LPKY) jäsenten
(”Rekisteröity”) henkilötietoja. LPKY on vuonna 1946 toimintansa aloittanut palveluskoirayhdistys.
Tämä tietotuojaseloste koskee LPKY:n jäsentietoja.
3. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus
Rekisterin tarkoituksena on kerätä yhdistyksen (LPKY) jäsenistä yhdistyslain (503/1989) 11§:n
vaatimat henkilötiedot ja muut yhdistyksen toiminnan kannalta tarpeelliset tiedot. Tietojen
keräämisen tarkoituksena on harrastustoiminnasta tiedottaminen sekä organisointi ja koordinointi.
Ala-rekistereinä saattaa syntyä sähköpostiin, esimerkiksi ryhmä-postituslista. Tiedoista voidaan
koota tilastoja, joista yksittäistä Rekisteröityä ei ole mahdollista tunnistaa.
4. Käsiteltävät henkilötiedot
Rekisterissä käsitellään jäsenten henkilö- ja yhteystietoja sekä muita harrastustoimintaan liittyviä
tarpeellisia tietoja. Näitä tietoja ovat:
- etu- ja sukunimi, syntymäaika, yhteystiedot
- liittymisvuosi, toimintavuodet yhteensä
- käydyt SPKL:n koulutukset ja saavutetut pätevyydet (koetoimitsija, koulutusohjaaja yms…)
- toiminta kouluttajana
Henkilötietojen antaminen on jäsenyyden edellytyksenä.
5. Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötietoja kerätään Rekisteröidyltä.
6. Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva
Rekisteriin kirjatut henkilötiedot ovat salassapidettäviä.
Tiedot säilytetään LPKY:n käyttämässä jäsentietojärjestelmässä. Pääsy tiedostoihin on sallittu vain
LPKY:n jäsensihteerillä ja hallituksella silloin kun käsitellään jäsenasioita. Jäsensihteeri huolehtii
tietoturvasta ja suojaa tiedot salasanoilla.
7. Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot
Tietoja ei luovuteta ilman jäsenen nimenomaista lupaa.
8. Henkilötietojen siirrot Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Henkilötietoja ei siirretä.
9. Henkilötietojen säilytysaika
Henkilötiedot säilytetään rekisterissä niin kauan kuin rekisteröity on LPKY:n jäsen. Tiedot
poistetaan rekisteristä jäsenyyden päätyttyä.
10. Profilointi
Henkilötietoja ei käytetä profilointiin.

11. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on lähtökohtaisesti oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti:
-

-

saada tieto henkilötietojensa käsittelystä;
saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat LPKY:n käsittelemät
henkilötiedot;
vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä;
vaatia henkilötietojensa poistamista (näin ollen lopettaa jäsenyys);
peruuttaa suostumuksensa ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin kuin
henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen;
vastustaa henkilötietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä
perusteella siltä osin kuin henkilötietojen käsittelyperusteena on oikeutettu etu;
saada henkilötietonsa koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle
rekisterinpitäjälle edellyttäen, että rekisteröity on itse toimittanut kyseiset henkilötiedot
LPKY:lle, LPKY käsittelee kyseisiä henkilötietoja rekisteröidyn suostumuksen perusteella ja
käsittely suoritetaan automaattisesti; ja
vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista.

Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö tämän
tietosuojaselosteen Yhteydenotot-kohdan mukaisesti. LPKY voi pyytää rekisteröityä tarkentamaan
pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen pyynnön
käsittelemistä. LPKY voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä
perusteella.
12. Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle
Jokaisella Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen
Euroopan unionin jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa Rekisteröidyn asuinpaikka tai
työpaikka sijaitsee, mikäli Rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty
soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.
13. Yhteydenotot
Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja
muut yhteydenotot tulee tehdä jäsensihteerille (www.lpky.fi/yhteystiedot).
Mikäli rekisteröity haluaa käyttää tarkastusoikeuttaan, hänen tulee täyttää rekisteritietojen
korjausvaatimus -lomake (www.tietosuoja.fi --> lomakkeet) ja ottaa yhteyttä jäsensihteeriin.
Mikäli rekisteröity haluaa pyytää tietojen oikaisemista tai poistamista, hänen tulee täyttää
rekisteritietojen korjausvaatimus -lomake (www.tietosuoja.fi --> lomakkeet) ja ottaa yhteyttä
jäsensihteeriin.
14. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen
Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä
tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 12.6.2018. Yhteyshenkilön tiedot päivitetty 15.1.2020.

