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TIETOSUOJASELOSTE 
Yhdistetty rekisteriseloste (henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 §). 
 
REKISTERINPITÄJÄ   
Suomen Partacolliet ry.   
Y-tunnus: 1709751-5        
Rekisterinumero: 109.468   
Hanna Johansson   
Huijaantie 18    
37740 Haukila 
suomen.partacolliet@gmail.com 
Puh. 040 592 9327 
 
YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA 
Jäsenrekisteri / Henna-Hyrkäs Palmu 
Laitisenkuja 3 
90540 Oulu 
henna.hyrkaspalmu@gmail.com 
Puh. 040 574 6963 
 
Tapahtumarekisteri / Hanna Johansson 
Yhteystiedot kuten yllä kohdassa rekisterinpitäjä. 
 
REKISTERIN NIMI 
Suomen Partacolliet ry:n jäsenrekisteri ja Suomen Partacolliet ry:n tapahtumarekisteri. 
 
HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS 
Jäsenrekisteriä käytetään yhdistyksen yhdistyslain (503/1989) 11 § mukaisena jäsenluettelona. 
Lisäksi rekisterin tietoja käytetään yhdistyksen sääntöjen mukaisesti yhdistyksen 
kokouskutsujen lähettämiseen (yhdistyslaki 20 ja 24 §), jäsenmaksujen laskuttamiseen ja 
maksamiseen sekä jäsenlehden toimittamiseen. Yhdistyksen hallitus voi päätöksellään 
käyttää rekisterin tietoja myös muuhun tiedottamiseen. 
 
Tapahtumarekisteriä käytetään yhdistyksen eri tapahtumien järjestämisessä (virallisia ja epävirallisia). 
Rekisterin tietoja tarvitaan tapahtumaan osallistuvan henkilön informoimisessa.  
 
REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ 
Yhdistyksen sääntöjen mukaisten velvoitteiden tai lain asettamien velvoitteiden täyttämisen 
vuoksi kerättävät ja säilytettävät välttämättömät tiedot koskien jäsenrekisteriä: 
● Jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka 
● Postiosoite 
● Sähköpostiosoite 
● Kuluvan ja edellisen kalenterivuoden jäsenmaksutiedot 
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Tapahtumarekisteriin kerätään kilpailu-, koe-, testi-, kurssi- ja näyttelysääntöjen mukaiset vaatimat 
tiedot sekä epävirallisia tapahtumia varten tarvittavia tietoja: 
● Jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka 
● Postiosoite 
● Sähköpostiosoite 
● Puhelinnumero 
● Osallistumismaksun tiedot 
● Jäsennumero 
 
SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET 
Koskien jäsenrekisteriä jäseneltä itseltään saadut tiedot liittymisen yhteydessä sekä jäsenen 
ilmoittaessa päivitetyt tietonsa. Jäsensihteerin tai yhdistyksen hallituksen jäsenasioista vastaavan 
jäsenen kirjaamat tiedot jäsenmaksulaskun toimittamisesta, maksetun jäsenmaksun määrästä. 
 
Koskien tapahtumarekisteriä jäseneltä itseltään saadut tiedot ilmoittautumisen yhteydessä sekä 
jäsenen ilmoittaessa päivitetyt tietonsa. Rahastonhoitajan kirjaamat tiedot osallistumismaksun 
toimittamisesta ja maksetun osallistumismaksun määrästä. 
 
TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET 
Jäsenen tietoja voidaan luovuttaa jäsenen erikseen antaman suostumuksen perusteella 
yhdistyksen toiminnan vaatimassa laajuudessa. Jäsenen tietoja voidaan luovuttaa 
yhdistyksen sääntöjen mukaisten velvoitteiden tai lain asettamien velvoitteiden täyttämisen 
vuoksi. Tietoja ei luovuteta muille kolmansille osapuolille.  
 
Tapahtumarekisteriä koskevat tiedot voidaan luovuttaa kilpailu-, koe-, testi-, kurssi- ja 
näyttelysääntöjen mukaan eri lajien kattojärjestöille sekä kennelpiireille. 
 
TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE 
Tietoja käsitellään, siirretään tai luovutetaan vain Euroopan unionin alueella, Euroopan 
talousalueella ja sellaisissa maissa, joista Euroopan yhteisöjen komissio on henkilötietolain 
22 a §:n mukaisesti todennut, että maissa taataan tietosuojan riittävä taso. 
 
REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET 
Jäsenrekisteritietoja ei säilytetä muussa kuin sähköisessä muodossa. Rekisterin käyttö on suojattu 
tunnuksin ja salasanoin. Rekisterin käyttäjä tunnistetaan. 
 
Tapahtumarekisteritietoja säilytetään sekä sähköisessä että kirjallisessa muodossa. Sähköisen 
rekisterin käyttö on suojattu tunnuksin ja salasanoin, kirjallisessa muodossa rekisterin tietoja 
säilytetään mapeissa huolellisesti. Tapahtumarekisterin tietoja saa käyttää ko. tapahtumasta vastaava 
henkilö vain ko. tapahtuman kohdalla. Rekisterin käyttäjä tunnistetaan. 
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SÄILYTYSAIKA 
Jäsenrekisterin tiedot poistetaan kun henkilön jäsenyys on päättynyt. 
Tapahtumarekisterin tiedot poistetaan kun ne eri kilpailu-, koe-, testi-, kurssi- ja näyttelysääntöjen 
mukaan saa poistaa em. tapahtumien osalta. Epävirallisten tapahtumien tiedot poistetaan 
tapahtuman päätyttyä mahdollisimman pian.  
 
REKISTERÖIDYN OIKEUDET 
Rekisterin henkilölle on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on rekisterissä. Pyyntö tulee suorittaa 
kirjallisena rekisterin pitäjälle. Rekisterinpitäjän tulee toimittaa tiedot henkilölle 30 päivän kuluessa. 
 
Rekisterin henkilöllä on oikeus pyytää muuttamaan niitä tietoja, jotka hänestä on kirjattu 
virheellisesti. Rekisterin henkilöllä on myös oikeus pyytää tietojensa poistamista. 
 
 


