REKISTERISELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 §
Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen
täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä.

1a
Rekisterinpitäjä

Laatimispäivä

3.11.2019

Nimi

Springerspanielit ry
Osoite

Kalliorinteentie 5A2, 33480 Ylöjärvi
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

Puheenjohtaja Sanna Porola, tel 040-7468198, puheenjohtaja@springerspanielit.fi
Nimi
2
Porola
Yhteyshenki- Sanna
Osoite
lö rekisteriä Kalliorinteentie 5A2, 33480 Ylöjärvi
koskevissa
asioissa
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
040-7468198, puheenjohtaja@springerspanielit.fi

3
Rekisterin
nimi
4
Henkilötietojen käsittelyn
tarkoitus

Springerspanielit ry:n jäsenrekisteri

Rekisteriä ylläpidetään
- yhdistyksen jäsenien ylläpitotarkoituksessa, jäsenrekisteri
- yhdistyksen suorittaman tiedottamisen yhteystietojen ylläpitämiseksi
Yhdistyksen tilaisuuksissa otetaan valokuvia.Tulokset sekä kuvia omistajatietoineen julkaistaan
yhdistyksen lehdessä, kotisivuilla ja sosiaalisessamediassa.
Yhdistyksen tapahtumien ilmoittautuneista kerätään osallistujalistoja.

5
Rekisterin
tietosisältö

Nimi (suku- ja etunimi)
Osoite, postinumero, postitoimipaikka
Jäsentyyppi (jäsen, ainaisjäsen, muu, tuomari)
Viite (pankin viitenumero jäsenmaksua varten)
Perhejäsen (jäsenen perhejäseninä maksettujen jäsenien nimet)
Kasvattaja (koiran kasvattajan kennelnimi,mikäli liitetty pentuejäsenenä)
Pentuejäsen (tieto onko pentuejäsen)
Liittymispäivä (päivä jolloin liittynyt yhdistyksen jäseneksi)
Liittymiskuukausi (kuukausi jolloin liittynyt yhdistyksen jäseneksi)
Jäsenmaksupäivä (päivä, jolloin suorittanut kuluvan vuoden jäsenmaksun)
Puhelinnumero
Huomio (mahdollinen lisähuomio esimerkiksi siitä, että ilmoittanut erostaan yhdistyksestä)
Sähköposti

6
Säännönmukaiset tietolähteet

Suoraan jäseniltä itseltään
- jäsenhakemuskaavakkeista
- jäsenien lähettämissä yhteystietojen muutoksista
Tietoja ei saada luovutuksina muista rekistereistä.
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7
Jäsenten nimet ja osoitetiedot luovutetaan neljä kertaa vuodessa lehden postittamista varten
Tietojen
lehtitoimikunnalle, joka lähettää ne kirjapainolle.
säännönmukaiset
luovutukset

8
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
Tietojen
siirto
EU:n tai
ETA:n
ulkopuolelle

9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

A Manuaalinen aineisto

Ei säilytettävää manuaalista aineistoa.
Mahdolliset vuosikokouksiin tulostetut jäsenlistat hävitetään kokouksen jälkeen asianmukaisesti

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Rekisteriin tallennetut tiedot on säädetty salassapidettäviksi.
Jäsenrekisteri on jäsensihteerillä omalla suojatulla koneellaan.
Jäsenrekisteri on lisäksi hallituksen jäsenten saatavilla käyttöoikeuksin suojatussa paikassa.

Muuta huomioitavaa:
Evästeet ja selailun seuranta
Voimme kerätä käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden (“cookies”) ja muiden vastaavien
tekniikoiden, kuten selaimen paikallisen tietovaraston, avulla. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka
selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät usein nimettömän, yksilöllisen
tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat selaimet.
Kolmannet osapuolet voivat asettaa evästeitä käyttäjän päätelaitteelle käyttäjän vieraillessa
palveluissamme tilastoidakseen eri sivustojen kävijämääriä. Kolmansilla osapuolilla tarkoitetaan
Elegant Paw yrityksen ulkopuolisia tahoja, kuten mittaus- ja seurantapalveluiden tarjoajia.
Palvelumme voivat myös sisältää linkkejä muihin sivustoihin ja yhteisöpalveluihin, mutta emme
vastaa näiden ulkopuolisten sivustojen yksityisyydensuojakäytännöistä tai sisällöistä. Suosittelemme
tutustumaan näiden palveluiden yksityisyydensuojaa koskeviin ehtoihin.
Verkkosivustolla on käytössä Google Analytics -seurantaohjelma sekä siihen liitetyt
mainontaominaisuudet. Palvelu voi käyttää evästeitä, jäljitteitä ja yms. tekniikoita kerätessään ja
vastaanottaessaan tietoja sivustomme kävijöistä ja käyttää näitä tietoja palvelujen tarjoamiseen ja
mainosten kohdentamiseen.
Kerätyistä tiedoista ei voi koskaan tunnistaa yksittäisiä käyttäjiä. Voit halutessasi estää Google
Analytics seurantatietojen antamisen, asentamalla selaimeesi Google Analyticsin opt-out lisäosan.
Sosiaalinen media
Sivustolla on käytössä sosiaalisen median painikkeita, jotka sisältävät linkin sivuston omiin
sosiaalisen median tileihin, joita ovat Facebook ja Instagram. Facebook ja Instagram keräävät tietoja
eli evästeitä käynneistäsi. Emme ole vastuussa siitä, kuinka Facebook ja Instagram käyttävät
keräämiään evästetietoja.

