Dataskyddsbeskrivning
I dataskyddsbeskrivningen beskrivs behandlingen av personuppgifter som ansluter till verksamhet i
Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry (”Kennelklubben”). I beskrivningen finns
information om hur och varför Kennelklubben behandlar personuppgifter, varifrån
personuppgifterna fås, vem de kan lämnas ut till samt hur de egna uppgifterna kan granskas.
Kennelklubben behandlar personuppgifter av medlemsföreningar, personmedlemmar, kunder som
skaffar sig tjänster samt aktörer som verkar i Kennelklubbens stadgeenliga organisation.
Syftet med behandlingen av personuppgifter är att hantera föreningens medlemsärenden och
föreningsverksamhet, erbjuda tjänster och arrangera evenemang.
Personuppgifter samlas från personerna själva, medlemsföreningar samt lagstadgade
representanter för dessa.
Kennelklubben behandlar endast personuppgifter som är nödvändiga för syften som fastställts av
Kennelklubben.
Kennelklubben behandlar och lämnar ut personuppgifter som ansluter till dess verksamhet på de
sätt som tillåts och förutsätts enligt lag.
Personuppgifter kan behandlas endast av personer som Kennelklubben särskilt har befullmäktigat
och endast i den omfattning dessa personers uppdrag förutsätter.
Den person vars personuppgifter behandlas kallas för registrerad. Den registrerade har rätt att
påverka hur hens personuppgifter behandlas. Mera om detta i punkten registrerades rättigheter.

Personuppgiftsansvarig
Suomen Kennelliitto ry. – Finska Kennelklubben ry (FO 02021550)
Kamrersvägen 8, 02770 Esbo
c/o dataskyddsombud Ilari Entola

Kontaktuppgifter i dataskyddsärenden
tietosuoja@kennelliitto.fi Kamrersvägen 8, 02770 Esbo
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Personuppgifter som behandlas
Personuppgifter som behandlas av Kennelklubben har räknats upp nedan enligt kategori. Alla
uppgifter som räknats upp finns inte på alla registrerade och förteckningen är inte uttömmande.
1) Finska Kennelklubbens medlemsregister
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

namn- och adressuppgifter
telefonnummer
e-postadress
uppgifter om spärrning av kontaktuppgifter medlemmen har bett om
födelsetid
medlemskapets inlednings- och slutdatum
medlemsnummer
uppgifter om medlemsavgifter
information om postande av medlemsprodukter, så som medlemstidskrift
beviljade kompetenser och förtroendeuppdrag
uppvaktningar
uppgifter om ägande av hundar
uppgifter om avtal som ingåtts med Kennelklubben samt godkännande av Kennelklubbens
stadgar
uppgifter om givna samtycken (direktmarknadsföring, utlämnande av uppgifter till
Kennelklubben och tredje parter)

2) System för administrering av evenemang och anmälningar
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

namn- och adressuppgifter
telefonnummer
e-postadress
födelsetid
eventuellt medlemsnummer
roll/uppdrag vid evenemanget
bakgrundsorganisation
betalningsuppgifter
uppgifter om specialdieter och allergier för måltider
uppgifter som den som arrangerar inkvartering förutsätter
vid evenemang för barn och unga, hälsouppgifter i den mån som är nödvändig för trygghet
och krisberedskap
kontaktuppgifter till vårdnadshavare vid evenemang för barn och unga
uppgifter om deltagande i Kennelklubbens evenemang, tävlingar och utbildningar
tävlingsresultat
uppgift om teknisk sparning av evenemanget
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3) Ägande av hundar – hundregister
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

uppgifter om hundars ägande
ägarens namn, adress, e-postadress och telefonnummer
hundens id-märkningsuppgift
hundens registernummer
uppgifter om hundens hälsoresultat
hundens testuppgifter
hundens utställnings-, prov- och tävlingsuppgifter
uppgifter om kennelnamn som innehas av personen
hundens stamtavleuppgifter
betalningsuppgifter

Syftet med och grunder för behandling av personuppgifter
Syftet med behandlingen av personuppgifter är att hantera föreningens medlemsärenden och
föreningsverksamhet, erbjuda tjänster och arrangera evenemang.
Syftet med behandlingen av personuppgifter är att erbjuda tjänster och arrangera evenemang
också för icke-medlemmar (kunder).
Syftet med behandlingen av personuppgifter i anslutning till hantering av medlemsärenden,
betjäning av kunder och utveckling av verksamheten är:
o
o
o
o
o

meddelanden till medlemmar
fakturering av medlemsavgifter
kommunikation om medlemsförmåner och erbjudande av dessa
medlemsenkäter och marknadsföringsundersökningar
beviljande av hedersomnämnanden och uppvaktningar samt delgivande av dessa

Syften för behandling av personuppgifter i anslutning till föreningsverksamhet är:
o
o

inbjudningar till möten och leverans av material i anslutning till dessa
arrangemang av möten med hjälp av eventhanteringssystem

Syften för behandling av personuppgifter i anslutning till erbjudande av tjänster:
o
o
o

uppgifter som behövs för identifierande registrering av hundar
uppgifter som behövs för identifiering vid avel, uppfödning, hobby- och tävlingsverksamhet
samt deltagande i annan verksamhet som är underställd Kennelklubben
fakturering vid köp av tjänster
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Syften för behandling av personuppgifter vid arrangemang av evenemang är:
o
o

o
o
o
o
o

identifierande uppgifter som förutsätts vid arrangemang av evenemang, utställningar, prov,
tävlingar och utbildningar
publicering av namn och ort av hundar som deltar i utställningar, prov och tävlingar samt
namn och ort av dessa hundars ägare/innehavare och uppfödare i samband med
kommunikation som ansluter till dessa evenemang
fakturering för deltagande i evenemang
kontakt och kommunikation
marknadsföring
publicering av resultat
leverans av pris

Rättslig grund för behandling av personuppgifter
1. Berättigat intresse
I) Hantering av medlems- och kundförhållanden och tillhandahållande av tjänster
Vi behandlar personuppgifter i syfte att hantera medlems- och kundförhållanden, tillhandahålla
tjänster samt bevaka intressen av medlemmar. Behandling av personuppgifter grundar sig på
medlems- eller kundförhållandet (avtal).
Kennelklubbens rättighet och skyldighet att behandla personuppgifter av registrerade medlemmar
grundar sig både på föreningslagen (bl.a. skyldighet att föra en förteckning över medlemmar,
inbjuda medlemmar till möten osv.) och berättigat intresse.
Föreningens medlem vet att föreningen bör behandla hens uppgifter i samband med föreningens
verksamhet. Medlemmens grundläggande rättigheter och friheter fråntar inte Kennelklubben dess
berättigade intresse att behandla personuppgifter på grundval av medlemskap.
II) Marknadsföring
Vi berättar om förmåner och erbjuder tjänster till medlemmar och kunder. Vi behandlar
personuppgifter för marknadsföringsundersökningar och kundenkäter. Behandlingen av
personuppgifter grundar sig på vårt berättigade intresse att erbjuda information som en del av våra
tjänster och för att marknadsföra våra övriga tjänster.
III) Utveckling av tjänster, datasäkerhet och -skydd
Vi behandlar personuppgifter för att underhålla datasäkerheten och -skyddet av våra tjänster och
tekniska system och för att förbättra och utveckla kvaliteten av dessa. I dessa fall grundar sig
behandlingen av personuppgifter på vårt berättigade intresse att säkerställa datasäkerhet och skydd av våra tekniska system samt för att erhålla tillräckliga och ändamålsenliga uppgifter för att
utveckla dessa.
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IV) Följande av lagstiftning
Vi behandlar personuppgifter i syfte att uppfylla lagstadgade skyldigheter. Sådana är bl.a. uppgifter
som förutsätts enligt bokföringslagen och -förordningen samt myndighetsbegäran (t.ex. polis,
beskattning).
V) Invändningar mot behandlingsgrunder
Den registrerade har rätt att motsäga sig behandlingen av personuppgifter av skäl som hänför sig
till hens specifika personliga situation, om grunden för behandlingen är Kennelklubbens berättigade
intresse. I sådant fall är Kennelklubben tvungen att bedöma om den kan fortsätta behandlingen av
personuppgifter i syfte att fylla sina lagstadgade skyldigheter i relation till medlemmen eller sina
avtalsenliga skyldigheter i relation till kunden, och om det föreligger en särskilt viktig motiverad
orsak att fortsätta behandlingen som väger tyngre än medlemmens eller kundens rätt att göra
invändningar mot behandlingen. Mera information om rättigheter finns här.

2. Avtal
Kennelklubben behandlar personuppgifter också i syfte att bereda och verkställa avtal. Sådana
avtal är t.ex.:
o
o
o
o
o

anmälningar till Kennelklubbens utställningar, prov och tävlingar
anmälningar till möten, utbildningar och övriga evenemang
registrering av hundar
beställning av hälsoundersökningar av hundar
erbjudande/mottagning av gruppförsäkring som erbjuds av Kennelklubben

3. Samtycke
Vi behandlar personuppgifter också i övriga syften med separat samtycke.

Mottagare eller mottagargrupper av personuppgifter
Personuppgifter lämnas ut enligt de sätt som tillåts i gällande lagstiftning.
Uppgifter lämnas ut till Kennelklubbens medlemsföreningar för att förverkliga Kennelklubbens syfte.
Uppgifter lämnas ut, på grundval av separata individuella avtal, till samarbetspartners som erbjuder
förmåner och tjänster som grundar sig på medlemskap i eller kundförhållande hos Kennelklubben.
Sådana samarbetspartners är t.ex. försäkringsbolag.
Uppgifter lämnas ut till vetenskaplig forskning, i enlighet med ett separat individuellt avtal med den
som mottar uppgifterna.

20.12.2021 RK

Kennelklubben kan lämna ut medlemmars och kunders personuppgifter till pålitliga
samarbetspartners för marknadsföringssyften som ansluter till Kennelklubbens verksamhet.
Kennelklubben kan dessutom lämna ut personuppgifter av en medlem eller kund, som gett tillstånd
till marknadsföring, till en tredje part för direktmarknadsföringssyften som ansluter till
Kennelklubbens verksamhet.
Ett separat, individuellt beslut fattas om utlämnande av uppgifter, i enlighet med Kennelklubbens
instruktioner.
Kennelklubben har ingått separata avtal med dotterbolagen Showlink Oy, Kustannus Oy Koiramme
samt Prettybit Projects Oy om behandling av personuppgifter i register som förs av Kennelklubben.
Motsvarande individuella avtal har ingåtts också med övriga utomstående aktörer, av vilka tjänster
har köpts i syfte att möjliggöra Kennelklubbens verksamhet. Sådana tjänster har bl.a. varit ITtjänster, utbildningstjänster, trycktjänster för material.

Överföring av personuppgifter till tredje land
Personuppgifter överförs inte till områden utanför EU eller EES, om inte Kennelklubbens styrelse
vid enskilda fall fattar ett separat beslut om detta.

Lagringstid av personuppgifter
Personuppgifter lagras så länge det är nödvändigt för syftet med behandlingen av personuppgifter
och för efterlevnad av lagstadgade skyldigheter.
Personuppgifter av medlemmar lagras för den tid medlemskapet pågår. Uppgifter om medlemmar
som har haft en kompetens eller ett förtroendeuppdrag som beviljats av Kennelklubben lagras
permanent i syfte att dokumentera Kennelklubbens verksamhetshistoria. En före detta medlem kan
göra invändningar mot behandlingen av sådana uppgifter eller begära om att behandlingen
begränsas, utifrån orsaker och på de grunder som beskrivs i delen ”Registrerades rättigheter”.
Personuppgifter lagras också till nödvändiga delar och för nödvändig tid enligt vad som föreskrivs i
bokföringslagen och -förordningen.

Registrerades rättigheter
Den registrerade kan utöva sina rättigheter, som beskrivs nedan, genom att ta kontakt per e-post
till tietosuoja@kennelliitto.fi eller per post.
Ett ärende som berör en enskild personuppgift kan inte skötas per telefon. Kennelklubbens
kontaktperson, som utnämnts i dataskyddsbeskrivningen, kan nås per e-post eller per telefon för
ytterligare anvisningar.
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1. Rätt till insyn
Den registrerade har rätt att få bekräftelse om att hens personuppgifter behandlas och dessutom
rätt att be om att få sina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen. Detta kan
göras genom att logga in på Kennelklubbens Omakoira-tjänst eller genom att skicka en begäran
per post eller e-post till adressen tietosuoja@kennelliitto.fi.
2. Rätt att korrigera uppgifter
Den registrerade har rätt att begära om snabb korrigering av inkorrekta eller felaktiga uppgifter.
Den registrerade har rätt att få bristfälliga personuppgifter kompletterade genom att skicka en
begäran per post eller e-post till adressen tietosuoja@kennelliitto.fi. Korrigeringen eller
kompletteringen kan också göras själv på Omakoira-tjänsten.
3. Rätt att få uppgifter raderade
Medlemmen eller kunden har rätt att få sina personuppgifter raderade om:
•
•
•

•
•

personuppgifter inte längre behövs för de syften de samlades in för eller annars
behandlades för;
samtycket behandlingen har grundat sig på återkallas och det inte finns någon annan laglig
grund för behandlingen av respektive uppgifter
invändning görs mot behandling av personuppgifter av skäl som hänför sig till medlemmens
eller kundens personliga specifika situation och det inte finns motiverade grunder för
behandlingen;
Kennelklubben har behandlat personuppgifter i strid med lag; eller
personuppgifter måste raderas för efterlevnad av lagenlig skyldighet som tillämpas på
Kennelklubben.

4. Rätt till begränsning av behandling
Medlemmen eller kunden har rätt att begränsa behandlingen av personuppgifter så att
personuppgifter kan, utöver lagring, behandlas endast med samtycke eller för att kunna fastställa,
framföra eller försvara rättsliga anspråk eller för att skydda någon annans rättigheter, om:
•
•

•

hen bestrider att personuppgifterna är korrekta, varvid behandlingen begränsas för den tid
som krävs för att säkerställa att uppgifterna stämmer;
Kennelklubben behandlar personuppgifter i strid med lag, och medlem eller kund motsätter
sig raderingen av personuppgifter och kräver i stället att behandlingen av personuppgifterna
begränsas;
Kennelklubben behöver inte längre dessa personuppgifter för behandlingssyftena, men den
registrerade behöver dem för att fastslå, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk; eller
har gjort en invändning mot behandlingen av personuppgifter av skäl som hänför sig till
hens specifika personliga situation och väntar på att det fastställs om Kennelklubbens
berättigade intressen väger tyngre än grunderna för invändningen.
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5. Rätt att överföra uppgifterna från ett system till ett annat
Medlemmen eller kunden har rätt att få personuppgifterna hen tillställt Kennelklubben i disponerat
och allmänt brukat tekniskt format samt har rätt att överföra dessa uppgifter till en annan aktör inom
hundsektorn, som verkar som registeransvarig, om:
•
•

behandlingen genomförs automatiskt; och
behandlingen grundar sig på samtycke eller behandlingen av personuppgifter är nödvändigt
för att fullgöra ett avtal eller för att genomföra åtgärder som föregår avtalet på medlemmens
eller kundens begäran.

Rätt att överföra uppgifterna från ett system till ett annat begränsas till förfarande som inte har en
skadlig inverkan på övriga rättigheter eller friheter.

6. Rätt att göra invändningar mot behandling av personuppgifter
Om det inte finns motiverade grunder för behandlingen har medlemmen eller kunden rätt att göra
invändningar mot behandling av personuppgifter av skäl som hänför sig till medlemmens eller
kundens personliga specifika situation.
Medlemmen eller kunden har också rätt att göra invändningar mot behandling av personuppgifter i
direktmarknadsföringssyften. Efter att rätten att göra invändningar har använts får
direktmarknadsföring eller behandling av personuppgifter i direktmarknadsföringssyften inte längre
ske.

7. Rätt att återkalla samtycke
Medlemmen eller kunden har rätt att återkalla samtycket till behandling av personuppgifter för de
delar behandlingen av personuppgifter grundar sig på samtycke.

8. Rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet
Om medlemmen eller kunden anser att hens rättigheter, som grundar sig på
dataskyddsförordningen, har kränkts, har hen rätt att lämna in klagomål till dataombudsmannen.

Säkerhet vid behandling av personuppgifter
Personuppgifter behandlas och lagras enligt förutsättningarna för dataskydd och -säkerhet, med
iakttagande av den dataskydd- och säkerhetspolitik som antagits av Kennelklubbens styrelse.
Tillgång till Kennelklubbens personuppgifter har endast personer som Kennelklubben har särskilt
utsett och som har behov att behandla personuppgifter för att sköta sina uppgifter.
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Ändring av Dataskyddsbeskrivningen
Kennelklubben har rätt att göra ändringar till Dataskyddsbeskrivningen. Vi meddelar om ändringar
på vår webbplats www.kennelliitto.fi/sv där du även hittar den senaste versionen av
Dataskyddsbeskrivningen.
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