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
Pekka Kohonen
Kamreerintie 8, 02770 Espoo
Sähköpostiosoite: tietosuoja@kennelliitto.fi

Rekisterin nimi
Kennelliiton jäsenrekisteri ja koirien omistusrekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste
Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on Kennelliiton jäsenien ja koirien omistajien sekä
Kennelliiton henkilöille myöntämien erilaisten pätevyyksien tai luottamustehtävien perusteella
tarpeellisten tietojen käsittely, joita tarvitaan yhdistyksen jäsen-, asiakas- ja palvelusuhteen hoitamiseksi.

Rekisterin tietosisältö
Henkilöiden yksilöintitiedot:
- Nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, syntymäaika, kotipaikkakunta, kieli
- osoitehistoria, mahdollinen kuolinaika
- liittymispäivämäärä, jäsenyystyyppi, Koiramme-lehtitilaustiedot, jäsenmaksutiedot, Koirammelehden postitustiedot
- pätevyydet, luottamustehtävät
- huomionosoitukset, kiellot, yleiskokouksen valtakirjat
- mahdolliset jäsenkorttiliitokset (perhejäsenet)
- hyväksynnät liittyen tietojen luovuttamiseen (tietosuoja-asetukset)
o Lupa välittää tietoja Jalostustietojärjestelmään
o Lupa välittää tietoja rotujärjestöille
o Lupa suoramarkkinointiin tai Kennelliiton markkinointiin
- Kennelliiton sääntöjen hyväksymistieto
- tieto osoitteen salaamisesta
- tieto omistaako henkilö koiran/koiria.

Jäsenestä täytetään ainakin nimi, osoite, sähköpostiosoite, syntymäaika, liittymispäivä, jäsenyystyyppi ja
lehtitilaustieto sekä onko lupaa suoramarkkinointiin.

Säännönmukaiset tietolähteet
Jäsenrekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta ”Liity jäseneksi” -nettilomakkeella, ”Liity
jäseneksi” -paperilomakkeella, sähköpostitse, omistajailmoitus- tai muutoslomakkeella sekä
terveystutkimuslähetteellä.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Henkilön perustietoja voidaan luovuttaa seuraavissa käyttötarkoituksissa:
•

Rotuyhdistykset, rotujärjestöt ja Kennelpiirit pääsevät käsittelemään henkilön osoitetietoja
Omakoira-palvelussa, jos henkilöllä on joku tehtävään vaadittava pätevyys tai luottamustehtävä ja
henkilön osoite ei ole salainen.

•

Kennelneuvojat pääsevät hakemaan henkilön osoitetietoja Omakoira-palvelusta henkilön nimen,
jäsennumeron tai koiran tietojen perusteella.

•

Löytöeläintalot pääsevät hakemaan henkilön osoitetietoja koiran sirunumeron perusteella.

•

Luovutetaan suoramarkkinointiin, jos henkilö on antanut siihen luvan.

•

Luovutetaan Kennelliiton hyväksymään suoramarkkinointiin, jos henkilö on antanut luvan.

•

Välitetään tietoja (nimi, paikkakunta) Jalostustietojärjestelmään, jos henkilö on itse antanut siihen
luvan.

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

Rekisterin suojauksen periaatteet
Tietoja säilytetään teknisesti suojattuina. Rekisteritietoihin on pääsy vain nimetyillä Kennelliiton
toimihenkilöillä ja tietyn luottamustehtävän omaavilla henkilöillä, joilla on henkilökohtainen käyttäjätunnus
ja salasana.

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.

