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Rekisterin nimi
Uudenmaan Vetokoiraurheilijat ry:n jäsenrekisteri

Henkilötietojen käyttötarkoitus
Rekisterin tietoja käytetään seuraaviin käyttötarkoituksiin
- yhdistyslain mukaisen jäsenrekisterin ylläpito
- jäsenmaksujen seuranta
- yhteydenpito jäseniin

Rekisterin tietosisältö ja tietolähteet
Jäsenrekisteriin tallennetaan ne tiedot, jotka jäsen on antanut liittymislomakkeeseen
liittymisen yhteydessä tai antanut muulla tavalla liittymisen yhteydessä. Rekisteriin
tallentuvat myös ne tiedot, jotka jäsen antaa sen jälkeen, kun hänen liittymisensä on
hyväksytty.
Kerättävät tiedot ovat:
- Liittymisaika
- Jäsentyyppi (varsinainen, perhe, nuoriso, kannatus)
- Etu- ja sukunimi
- sähköpostiosoite
- Katuosoite, postinumero ja postitoimipaikka
- Kotikunta
- Puhelinnumero
- Mikäli perhejäsen, talouden varsinaisen jäsenen nimi
- Mikäli nuorisojäsen, syntymävuosi
- Lisätietoja, joita jäsen voi itse ilmoittaa
Jäsenmaksujen seurantaa varten tallennetaan
- laskun lähetyspäivä
- maksupäivä
- mahdollisten muistutuslaskujen lähetys- ja maksupäivä

Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Jäsen voi pyytää nähtäväksi omat jäsentietonsa
lähettämällä sähköpostia rekisterin yhteyshenkilölle.
Tarvittaessa tietoja luovutetaan yhdistyksen kattojärjestölle, kuten
Suomen Valjakkourheilijoiden liitto ry:lle.

Tarkastusoikeus
Jokaisella jäsenellä on oikeus pyytää rekisterin sisältämät tiedot itsestään tai ilmoitus siitä, ettei rekisteri
sisällä tietoja jäsenestä (tämän erottua yhdistyksestä).

Valitusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus valittaa valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien
henkilötietojen käsittelyssä rikotaan tietosuoja-asetusta.

Rekisterin suojaus
Rekisteriä säilytetään salasanalla suojatussa Google Drive - verkkopalvelussa. Rekisteritietoihin on pääsy
vain rekisterin ylläpitäjillä ja hallituksen jäsenillä. Ylläpitäjän tai hallituksen vaihtuessa, vaihdetaan myös
rekisteriin pääsyyn vaadittavat salasanat.

Tietojen siirto EU- ja ETA -maiden ulkopuolelle
Jäsenrekisteri säilytetään Google Drive – palvelussa. Google Drive on pilvipalvelu ja sen sijaintia ei voida
varmuudella määrittää.
Google on sitoutunut noudattamaan EU:n GDPR vaatimusta. Google on listattu EU:n Privacy Shield listalla:
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI

Tietojen säilytysaika ja tai säilytysajan määräytymisperusteet
Kustakin jäsenestä säilytetään tiedot sekä jäsenmaksun suoritus kuluvalta ja sitä edeltävältä vuodelta.
Jäsenen ilmoittaessa erostaan, hänen tietonsa poistetaan rekisteristä, ilman eroilmoitusta tiedot poistetaan
vuoden viimeisenä päivänä, mikäli jäsenmaksu on jätetty maksamatta.

Oikeus kieltää tietojen käyttö ja oikeus peruuttaa suostumus
Lähtökohtaisesti yhdistyksen jäsen antaa suostumuksen käsittelylle liittyessään jäseneksi.
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käyttö ja vaatia tiedot poistettavaksi. Tämä
koskee tietoja, joiden käsittely perustuu henkilön antamaan suostumukseen.
Tietojen käyttökieltoa koskevan vaatimuksen / aiemmin annetun suostumuksen peruuttamisen voi tehdä
toimittamalla kirjallinen ja allekirjoitettu asiaa koskeva ilmoitus edellä mainitulle rekisteriasioiden
yhteyshenkilölle.

