Dataskyddsbeskrivning
Detta är en register- och dataskyddsbeskrivning i enlighet med personuppgiftslagen (10 § och 24 §) och
EU:s allmänna dataskyddsförordning. Uppdaterad 18.5.2018.

Registerförare
Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry. (senare Kennelklubben)
FO 02021550
Kamrersvägen 8, 02770 Esbo
Telefon (09) 887 300

Registeransvarig
Johanna Salonen
Kamrersvägen 8, 02770 Esbo
E-postadress: tietosuoja@kennelliitto.fi

Registrets namn
Kennelklubbens medlemsregister och ägarregister för hundar.

Ändamål och rättslig grund för behandling av personuppgifter
Den primära grunden för behandling av personuppgifter av Kennelklubbens medlemmar och hundägare
samt personer, vars uppgifter är nödvändiga på grund av olika kompetenser eller förtroendeuppdrag som
tilldelats dem av Kennelklubben, är skötseln av föreningens medlems-, kund- och anställningsförhållanden.

Registrets datainnehåll
Individualiserande uppgifter:
- namn, adress, telefonnummer, e-postadress, födelsetid, hemort, språk
- adresshistoria, eventuell dödstid
- anslutningsdatum, typ av medlemskap, uppgifter om prenumeration på Koiramme – Våra hundar,
uppgifter om medlemsavgifter, uppgifter för postning av tidskriften Koiramme – Våra hundar
- kompetenser, förtroendeuppdrag
- uppvaktningar, förbud, fullmakter på allmänna möten
- eventuella anslutningar till medlemskortet (familjemedlemmar)
- tillstånd för utlämning av uppgifter (datasekretess)
o tillstånd för utlämning av uppgifter till avelsdatasystemet
o tillstånd för utlämning av uppgifter till specialklubbar
o tillstånd för direktmarknadsföring eller Kennelklubbens marknadsföring
- uppgift om godkännande av Kennelklubbens stadgar
- uppgift om hemlig adress
- uppgift om personen äger en hund/hundar.

Uppgifter om medlemmen som åtminstone fylls i är namn, adress, e-postadress, födelsetid,
anslutningsdatum, typ av medlemskap och uppgifter om prenumeration på tidskriften samt tillstånd för
direktmarknadsföring.

Regelmässiga uppgiftskällor
Uppgifter som sparas i medlemsregistret fås av kunden via ”Bli medlem”-webbformulären, ”Bli medlem”pappersformulären, per e-post, via blanketten för ägaranmälan eller -byte samt via remisser för
hälsoundersökningar.

Regelmässigt utlämnande av uppgifter
Personens basuppgifter kan utlämnas i följande syften:
•

Rasföreningar, specialklubbar och kenneldistrikt kan behandla personens adressuppgifter på
Omakoira-tjänsten, om personen har någon kompetens eller förtroendeuppdrag som fordras för
uppgiften och om adressen inte är hemlig.

•

Kennelkonsulter kan söka personens adressuppgifter via Omakoira-tjänsten utifrån personens
namn, medlemsnummer eller hundens uppgifter.

•

Hittedjurshem kan söka personens adressuppgifter utifrån hundens chipnummer.

•

Utlämnas för direktmarknadsföring om personen har samtyckt till detta.

•

Utlämnas för direktmarknadsföring som godkänts av Kennelklubben om personen har samtyckt till
detta.

•

Uppgifter (namn, ort) förmedlas till avelsdatasystemet om personen har själv samtyckt till detta.

Översändande av uppgifter utanför EU eller EES
Uppgifter översänds inte till områden utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet.

Principerna för skyddet av registret
Uppgifterna i registret är tekniskt skyddade. Endast utsedda anställda på Finska Kennelklubben samt
personer med ett visst förtroendeuppdrag och som har ett personligt användarnamn och lösenord har
åtkomst till uppgifterna i registret.

Rätt till insyn och rättelse av uppgifter
Den registrerade har rätt att granska vilka uppgifter om hen som finns sparade i registret. Den registrerade
kan uppdatera och ändra sina uppgifter och be att få felaktiga uppgifter rättade.
Begäran om granskning, ändring eller rättelse kan göras genom att lämna in en skriftlig, undertecknad
begäran till den registeransvariga.

Övriga rättigheter med anknytning till behandling av personuppgifter
Den registrerade har rätt att förbjuda användningen av uppgifter som berör hen. Detta gäller uppgifter vars
behandling grundar sig på samtycke av personen.
Ett krav på användningsförbud av uppgifter eller återkallande av samtycke kan göras genom att lämna in en
skriftlig, undertecknad anmälan om ärendet till den registeransvariga.

