
REKISTERISELOSTE

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste.
EU:n yleistä tietosuoja-asetusta sovelletaan 25.5.2018 alkaen. Asetus vaikuttaa henkilötietojen 
käsittelyyn koko EU:n alueella. 
Asetuksen tavoitteena on parantaa luonnollisten henkilöiden oikeusturvaa henkilötietojen 
käsittelyn osalta.

Laatimispvm: 01.06.2018

1. Rekisterinpitäjä Nimi

Suomen Newfoundlandinkoirayhdistys ry.

Yhteystiedot
Pj. Jussi Nummiola
Puuperänkangas 6 90830 Haukipudas

0400 964685, nf.puheenjohtaja@gmail.com

2. Rekisteriasioista vastaava 
henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Nimi
Anna-Leena Taavettila

Yhteystiedot
Pellontie 50, 97220  Sinettä
040 847 11 86 / nf.jasensihteeri@gmail.com

3. Rekisterin nimi Jäsenrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn 
tarkoitus (rekisterin 
käyttötarkoitus)

Henkilötietoja käytetään yhdistyksen jäsenyyden hoitamiseksi.
Yhdistyslaki 11§ Jäsenluettelo: Yhdistyksen jäsenistä on hallituksen 
pidettävä luetteloa.

5. Rekisterin tietosisältö - jäsenen nimi, jäsennumero ja jäsenen yhteystiedot
- jäsenen omistuksessa olevan newfoundlandinkoiran virallinen nimi,
 rekisterinumero ja kasvattajan nimi
- mahdollisesti jäseneksi liittymisajankohta
- mahdollisesti jäsenen syntymävuosi

6. Säännönmukaiset 
tietolähteet ja päivitystiheys 

Tiedot saadaan rekisteröidyiltä itseltään.
Tiedot päivitetään, jos muutoksen jäsenyyksissä niin vaatii, keskimäärin 
kerran kuukaudessa.



7. Henkilörekisterin 
säännönmukaiset tietojen 
luovutukset. Tietojen siirto 
EU:n tai Euroopan 
talousalueen ulkopuolelle

Jäsentietoja luovutetaan säännönmukaisesti rotulehden (Suomen NF-
Uutiset) postitusta varten.
Tietoja luovutetaan tarpeellisin osin yhdistyksen toimihenkilöille heidän 
toimenkuvaansa liittyvien
tehtävien hoitamista varten. Tietoja luovutetaan tarpeellisilta osin 
tapahtumien ja kilpailujen
järjestämisestä vastaaville henkilöille silloin kuin jäsenyyteen liittyy 
tapahtumassa joitain etuuksia.

Tietoja ei siirretä.

8. Rekisterin suojauksen 
periaatteet

A. Tausta-aineistot (manuaalinen aineisto)

Mahdolliset tulosteet on suojattu lukitussa tilassa

B. Tietojärjestelmän aineisto

Jäsenrekisteri on salasanalla lukitun tietokoneen takana. 
Jäsenrekisteriin tallennetut tiedot ovat salassa pidettäviä tietoja.

Tarkastusoikeus Rekisteröidyllä henkilöllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus 
tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja Suomen 
Newfoundlandinkoirayhdistyksen jäsenrekisteriin on tallennettu.

Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:

Suomen Newfoundlandinkoirayhdistys Ry / Jäsensihteeri
Anna-Leena Taavettila
Pellontie 50, 97220  Sinettä

Tarkastuspyyntöön vastataan yhden (1) kuukauden sisällä kirjallisesti.
Sähköpostitse tai puhelimitse tehtyjä tarkastuspyyntöjä ei voida käsitellä.
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