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1. TIETOSUOJASELOSTEEN NIMI
Suomen Shar Pei Harrastajat ry:n jäsen-, tiedotus- ja henkilötietorekisterien
tietosuojaseloste.
2. REKISTERINPITÄJÄ
Suomen Shar Pei Harrastajat ry, Helsinki
3. REKISTERIASIOISTA VASTAAVAT HENKILÖT
Puheenjohtaja: Jessica Jonsson-Palmroth, Helsinki
puheenjohtaja(@)sharpeiharrastajat.fi
Sihteeri: Minni Råman, Mäntsälä
sihteeri(@)sharpeiharrastajat.fi

4. REKISTERIN SISÄLTÖ
Rekisterissä käsitellään SSH ry:n jäsenien, yhdistyksen toimintaan liittyvien henkilöiden ja
sen luottamushenkilöiden henkilötietoja.
Henkilötietoja käsittelevät myös yhdistyksen hallituksen jäsenet käsitellessään jäseniä
koskevia asioita.
5. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN OIKEUSPERUSTE JA KÄSITTELYN TARKOITUS
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen peruste jäsenten henkilötietojen käsittelylle
on yhdistyksen jäsenyys ja sen ylläpito.
Henkilötietoja käsitellään jäsenlaskutuksen, tiedotuksen- sekä jäsenlehden lähettämiseksi
yhdistyksen jäsenille.
Henkilötietojen käsittely perustuu yhdistyslainsäädännölliseen velvoitteeseen ylläpitää
jäsenrekisteriä.
Yhdistyksen toimintaan liittyvissä tapahtumissa (esim. kesäpäivät, näyttelyt, kokeet,
terveystarkastukset) käsitellään henkilötietoja siltä osin ja siinä laajuudessa kuin se
tapahtuman järjestämiseksi on tarpeen. Yhdistyksen järjestämissä näyttelyissä- sekä
muissa tapahtumissa henkilötietojen käsittely perustuu lisäksi osallistujan antamaan
suostumukseen henkilötietojensa käsittelylle ja julkaisulle esim. näyttely-, koe- ja
-terveystuloksiin liittyvässä tiedottamisessa.
Henkilötunnuksen osalta käsittelyperusteena on se, että rekisteröity voidaan yksilöidä
luotettavasti ja yksiselitteisesti rekisteröidyn oikeusturvan sekä etujen ja oikeuksien
varmistamiseksi. Henkilötunnuksia käsitellään vain siinä tapauksessa, että sen käsittelyyn
on jokin lakisääteinen peruste esim. yhdistyksen hallituksen nimenkirjoitusoikeuksien ja
pankkiasioiden hoitoon liittyvissä pöytäkirjoissa.
6. REKISTERIN SISÄLTÄMÄT HENKILÖTIEDOT
SSH ry kerää rekisteriinsä yhdistyksen jäsenien henkilö- ja yhteystietoja sekä muita
jäsenyyteen liittyviä tarpeellisia tietoja. Yhdistyksen toimintaan liittyvissä tapahtumissa
käsitellään myös tapahtuman järjestämiseksi tarvittavia välttämättömiä tietoja.
SSH ry kerää ja käsittelee jäsenistään seuraavia tietoja:
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Jäsenyyteen liittyvät tiedot kuten jäsenyyden voimassaolo ja jäsenyyden muoto
(varsinainen-, perhe-, kasvattaja-, tai kannattajajäsen).
Jäsenen henkilötunnus tarvittaessa ja lakisääteisen tietojen käsittelyperusteen
täyttyessä.
Jäsenen luottamustehtävä yhdistyksessä
Yhdistyksen lehden, tiedotteiden ja kokouskutsujen lähettämiseen liittyviä tietoja.
Yhdistyksen jäsenten koirien jalostus-, kilpailu- ja näyttelytoimintaan liittyviä
tietoja.
Jäsenten itsensä antamia mahdollisia lisätietoja.

7. EVÄSTEIDEN KÄYTTÖ
Yhdistyksen verkkosivuilla käytettävillä evästeillä sekä muilla verkkotunnisteilla
mahdollistetaan verkkopalveluiden toteutus sekä parannetaan palvelun turvallisuutta ja
käyttäjäystävällisyyttä.
Verkkosivuilla kerättävän tiedon perusteella yhdistys voi analysoida ja kehittää
palveluitaan tietäen mitkä tietosisällöt kiinnostavat käyttäjiä ja miten verkkosivua
käytetään. Tietoja voidaan hyödyntää myös yhdistyksen, sen viestinnän ja tiedotuksen
kohdentamisessa sekä tiedotustoimenpiteiden optimoinnissa. Verkkosivujen käyttäjä voi
antaa suostumuksensa tai kieltää evästeiden käytön selaimensa asetuksista.
8. REKISTERIN TIETOLÄHTEET
Jäsenten itsensä ilmoittamat tiedot
Jäsentietoja voidaan myös kerätä ja päivittää ulkopuolisten tahojen kautta kuten näyttelyja kisajärjestäjien kotisivuilta tai Kennelliiton jalostustietokannasta.
Yhdistys kerää jäsenten tiedot pääsääntöisesti jäseniltä itseltään ja tallentaa ne rekisteriin
sellaisina kuin jäsen on ne ilmoittanut. Tietoja päivitetään vain kun jäsen ilmoittaa
tietojen muutoksista.
9. HENKILÖTIETOJEN LUOVUTUS
SSH ry ei luovuta jäsenten henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Ulkopuolisiksi tahoiksi ei
kuitenkaan katsota Suomen Seurakoirayhdistystä, Helsingin Seudun kennelpiiriä, Suomen
Kennelliittoa sekä SSH ry:n verkkosivujen ylläpidosta vastaavaa hostingpalvelua.
Näille tahoille yhdistys luovuttaa ainoastaan sellaisia tietoja, jotka ovat tarpeen
yhdistystoiminnan ja verkkosivujen ylläpidon sekä toimivuuden kannalta.
10. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

SSH ry:n jäsenten henkilötietoja käsitellään luottamuksellisesti. Jäsenrekisteriin on
käyttöoikeus vain niillä yhdistyksen toimihenkilöillä, joille se on tarpeen yhdistyksen
toiminnan puitteissa.
Yhdistyksen jäsenrekisterin tiedot ovat ainoastaan niiden toimihenkilöiden hallussa, jotka
tarvitsevat tietoja yhdistyksen toimintaan liittyen. Jäsenrekisterin tiedot ovat sekä
sähköisessä että manuaalisessa muodossa.
Jäsenrekisterin tietoja käsittelevät yhdistyksen toimihenkilöt ovat sitoutuneet
noudattamaan yhdistyksen henkilötietojen käsittelyperiaatteita tietosuojaselosteen
mukaisesti ja käsittelijöiden kanssa on sovittu asiasta henkilötietojen käsittely- ja
salassapitosopimusten muodossa.
Toimihenkilön vaihtuessa yhdistyksen jäsenrekisterin tiedot luovutetaan uudelle
toimihenkilölle tehtäväkuvan mukaisesti ja aiempi toimihenkilö tuhoaa hallussaan olleet
jäsenrekisterin sähköiset tiedot.
Sähköisessä muodossa oleva jäsentietorekisteri on suojattu ulkopuoliselta käytöltä ja
tietojen käyttöä valvotaan. Pääsy tietokantaan tai yksilöllisiin tietoihin on suojattu
normaaleilla tietoturvamenettelyillä käyttöoikeuksineen, salasanoineen ja
palomuureineen. Pääsy verkkosivujen ylläpitosovelluksiin on suojattu käyttäjätunnuksilla
ja salasanoilla. Sovelluksia käytetään julkisesta internetistä suojattujen verkkoyhteyksien
kautta.
11. HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA
Henkilötiedot säilytetään rekisterissä niin kauan kuin rekisteröity on yhdistyksen jäsen.
Jäsenyyden päättymisen jälkeen henkilötietoja säilytetään enintään kymmenen vuoden
ajan jäsenyyden päättymisestä yhdistyksen oikeutetun edun perusteella, ts. mahdollisiin
oikeusvaateisiin puolustautumisen takia (KKO 2017:15). Henkilötiedot voidaan säilyttää
myös tätä kauemmin, jos sovellettava lainsäädäntö tai yhdistyksen sopimusvelvoitteet
kolmansia kohtaan edellyttävät pidempää säilytysaikaa.
Yhdistyksen toimintaan liittyvien tapahtumien toteuttamiseksi kerättyjä henkilötietoja
voidaan säilyttää niin kauan kuin kirjanpitolaki edellyttää. Mikäli henkilötietojen
säilyttäminen ei ole edellä mainituista syistä tarpeen, ne poistetaan viimeistään 2 vuotta
tapahtuman jälkeen.

12. REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekisteröidyllä on oikeus saada nähdä itseään koskevat rekisteritiedot, oikeus epätarkan
tai virheellisen henkilötiedon oikaisuun ja tietojen täydentämiseen sekä oikeus
henkilötietojensa poistamiseen.
13. YHTEYDENOTOT
Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä
tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse kohdassa 3.
ilmoitettuihin sähköpostiosoitteisiin.
14. VUOSITTAINEN TIETOSUOJASELOSTEEN TARKASTUS SEKÄ MUUTOSOIKEUDET
Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää lainsäädännön muuttuessa tai yhdistyksen
hallituksen vaihtuessa. Tietosuojaseloste pitää myös hyväksyttää vuosittain yhdistyksen
hallituksella, mikäli sen toimihenkilöt vaihtuvat.
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