Tietosuojaseloste
Tässä tietosuojaselosteessa kerromme, millaisia henkilötietoja Suomen Kennelliitto ry. käsittelee ja miksi.
Kerromme myös, miten saamme henkilötietosi, kenelle voimme niitä luovuttaa sekä miten pääset
tarkistamaan järjestelmiimme tallennetut henkilötietosi. (Päivitetty 13.1.2020)

Rekisterinpitäjä
Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry. (jäljempänä Kennelliitto)
Y 02021550
Kamreerintie 8, 02770 Espoo
Puhelin (09) 887 300

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Johanna Salonen
Kamreerintie 8, 02770 Espoo
Sähköpostiosoite: tietosuoja@kennelliitto.fi

Rekisterin nimi
Surveypal -kyselytutkimusohjelmisto

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste
Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on luoda Surveypal -kyselytutkimusohjelmistolla erilaisia kyselyitä
kuten jäsenkyselyitä, työhyvinvointikyselyitä tai tapahtuman palautekyselyitä toiminnan kehittämistä
varten. Kyselyillä kerätään tietoa esimerkiksi jäsenistöltä, henkilöstöltä tai sidosryhmiltä. Osa kyselyistä
tehdään anonyymisti ja osassa käsitellään henkilötietoja. Kyselyiden lähettäminen perustuu henkilön
suostumukseen.

Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennettavia henkilötietoja voivat olla henkilön nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.
Rekisteriin tallennettavia henkilötietoja säilytetään vain niin kauan, kun se on tarpeellista esimerkiksi
palvelujen tai yhdistyksen toiminnan kehittämisen kannalta. Tiedot tuhotaan asian mukaisin keinoin, kun
niitä ei enää tarvita.

Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan henkilöltä itseltään sähköisen Surveypal- kyselyn kautta.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Rekisteriin tallennettavia henkilötietoja ei luovuteta eteenpäin kolmansille osapuolille.

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

Rekisterin suojauksen periaatteet
Digitaalisesti käsiteltävät rekisteritiedot on suojattu tietoturvallisesti ja niihin on pääsy vain nimetyillä
Kennelliiton toimihenkilöillä, joilla on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana Surveypal kyselytutkimusohjelmistoon. Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan erityistä huolellisuutta.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu.
Rekisteröity voi päivittää ja muuttaa omia tietojaan ja vaatia, että virheelliset tiedot korjataan.
Tarkastus-, muutos- ja korjauspyynnön voi tehdä toimittamalla kirjallinen ja allekirjoitettu asiaa koskeva
pyyntö rekisteristä vastaavalle yhteyshenkilölle.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käyttö. Tämä koskee tietoja, joiden käsittely
perustuu henkilön antamaan suostumukseen.
Tietojen käyttökieltoa koskevan vaatimuksen tai aiemmin annetun suostumuksen peruuttamisen voi tehdä
toimittamalla kirjallinen ja allekirjoitettu asiaa koskeva ilmoitus rekisteristä vastaavalle yhteyshenkilölle.

