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SUOMEN MINIPOSSUYHDISTYS RY
Yhdistysrekisterinumero: 175.491
Henkilötietorekisteriseloste:
Rekisterinpitäjä: Suomen Minipossuyhdistys ry Finska Minigrisförening rf Rekisteristä
vastaavat henkilöt:
Yhdistyksen minipossurekisterivastaava Janita Horppu
Yhdistyksen jäsenrekisterivastaava Janita Horppu
Yhdistyksen tietosuojavastaavina toimivat samat henkilöt kuin on rekisterivastaavat.
Rekisterin nimi ja käyttötarkoitus:
Suomen Minipossuyhdistyksen jäsenrekisteri.
Minipossurekisteri sisältää minipossujen omistajat ja kasvattajat.
Jäsenrekisteri sisältää yhdistyksen jäsenet ja kasvattajajäsenet.
Rekistereitä käytetään yhdistyksen oman toiminnan tilastointiin sekä toiminnan
suunnitteluun.
Rekisteriin tallennetut tiedot:
Kaikki tallennetut tiedot ovat vain yhdistyksen jäsen- sekä minipossurekisterin käyttöön
tarkoitettuja. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille ja vanha tieto hävitetään
jäsenrekisteristä välittömästi. Minipossurekisterin tiedot säilytetään yhdistyksen
rekisterissä pysyvästi.
Henkilötietolain 523/99 mukaan tieto on annettava pyydettäessä rekisteröidyille.
Minipossurekisteriin tallennettavat tiedot: (Janita Horppu)
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rekisterinumero
nimi
syntymäaika
sukupuoli
väri
rekisteröintipäivämäärä
sirunumero
merkintätieto
sukutiedot
sukusiitos%
lisätietoihin ilmoitettuja asioita
muutos ilmoituksella tehdyt muutokset
kasvattajan etu- ja sukunimi tai yrityksen nimi
omistajan etu- ja sukunimi sekä mahdollisesti yhdistyksen tai yrityksen nimi
ilmoittajan sähköposti osoite

•
•

jäsennumero jolla löytyy yhteystiedot
mahdollinen omistajan osoite, jos ei ole jäsen

Jäsenrekisteriin tallennettavat tiedot: (Nina Hietala)
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jäsennumero
etu- ja sukunimi
jäsenlaji
postiosoite
sähköpostiosoite
jäsenyyden alkamispäivä
jäsenyyden voimassaolo
jäsenmaksu €
postituslupa

Rekisterin suojauksen perusteet:
Henkilötietoja käyttävät yhdistyksen rekisteristä vastaava henkilö, yhdistyksen
rahastonhoitaja sekä yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja. Sähköisessä muodossa
olevat henkilötiedot suojataan ulkopuoliselta käytöltä salasanoin. Lisäksi tehokkaan
virusturvan ja jatkuvasti päivittyvän palomuurin suojassa. Tietojen ei myöskään
säilytetä ulkopuolisissa verkoissa. Paperisessa muodossa olevat henkilöasiakirjat
säilytetään lukituissa kaapeissa.
Rekisteröidyn tarkastusoikeus:
Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa itseään koskevat rekisteritiedot. Tarkastusoikeus
toteutetaan viivytyksettä ja se voidaan evätä vain poikkeustapauksissa.
Tarkastusoikeuden epäämisestä voi olla, jos tiedon antamisesta voisi koitua vakavaa
haittaa jäsenen oikeuksille. Epäämisestä annetaan jäsenelle kirjallinen selvitys. Jäsen
voi saattaa asian tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi.
Tarkastusoikeuden toteutus ja järjestäminen:
Tarkastuspyyntö tehdään henkilökohtaisesti tai omakätisesti allekirjoitetulla tai muulla
luotettavalla tavalla varmennetulla asiakirjalla. Tarkastuspyyntö osoitetaan yhdistyksen
hallitukselle ja tarkastaminen toteutetaan erikseen sovittuna aikana.
Henkilötietorekisterin tarkastaminen tapahtuu yhdessä tietosuojavastaavan kanssa.
Jäsenellä on oikeus tutustua ja nähdä itseään koskevat tiedot ja pyynnöstä saada ne
kopioina.
Tiedon korjaaminen:
Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivästystä oma-aloitteisesti tai jäsenen
vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva käsittelyn
kannalta virheellinen, tarpeeton tai puuttuva tieto. Mikäli tiedon korjausvaatimusta ei
hyväksytä, annetaan asiakkaalle kirjallinen selvitys.

Yhteystiedot: www.minipossuyhdistys.fi
suomenminipossuyhdistys@gmail.com

