TIETOSUOJASELOSTE SAKSANSEISOJAKERHO RY rn; 35895

JÄSENREKISTERIÄ ylläpitää jäsensihteeri (Jaana Polvinen)
Jäsenrekisteriin jäsenistä kerättävät tiedot:
nimi, katu- ja postiosoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.
Jäsenrekisteriä ei luovuteta ulkopuolisille. Jäsenyyden tarkistaminen tehdään tarvittaessa yksilöidysti
jäsensihteeriltä.
Jäsenen erotessa tiedot poistetaan vuoden kuluessa jäsenrekisteristä.
Jäsenrekisteri sisältää myös kunniajäsenlistan, listan rotujärjestön omista ulkomuototuomareista ja
ylituomariluettelon.
-

Kunniajäsenlistassa ja ulkomuototuomarilistassa kerrotaan myös vuosi jolloin on saavuttanut
kyseisen arvon tai oikeudet. Ylituomariluettelossa on valmistumisvuoden lisäksi syntymäaika.
Ylituomariluettelo yhteystietoineen julkaistaan Saksanseisojakerhon nettisivuilla ja
Saksanseisojalehdessä kokeiden ja koulutusten järjestäjien tiedonsaannin helpottamiseksi.
Ylituomariluettelo kaikkine tietoineen on vain koetoimikunnan ja hallituksen käytössä, tietoja ei
jaeta muille.
Ylituomarin luopuessa arvosteluoikeuksistaan poistetaan nimi lehdestä ja nettisivuilta.

Lisäksi on erillinen rekisteri Saksanseisojakerhon lehden halunneista ulkomuototuomareista. Rekisterissä on
henkilöistä nimi- ja osoitetiedot.
TOIMIHENKILÖT
-

-

Toimihenkilöiden yhteystiedot, postiosoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite julkaistaan
Saksanseisojakerhon nettisivuilla ja Saksanseisojalehdessä.
Toimihenkilöt tehtävissä: Hallitus, jalostustoimikunta, rotuyhteyshenkilöt, koetoimikunta,
ulkomuototoimikunta, tietojenkäsittelytoimikunta, junkkaritoimikunta, päätoimittaja, jäsensihteeri
ja rahastonhoitaja.
Julkaistavat tiedot liittyvät tehtävien hoitoon ja yhteydenpitoon sidosryhmien kanssa.
Tiedot tarkistetaan aina vuosikokouksen jälkeen tai kun henkilö irtisanoutuu kyseisestä tehtävästä.

RAHASTONHOITAJA
Rahastonhoitajalla on lain edellyttämät henkilötiedot hallituksen jäsenistä ja sekä niistä henkilöistä joille
maksetaan palkkioita. Tiedot poistetaan tehtävän päätyttyä heti lain määräämällä tavalla ja aikarajoilla.
FACEBOOK SIVUT
-

Suljettu ryhmä vain Saksanseisojakerhon jäsenille. Jäsensihteeri tarkistaa jäsenyyden ja liittää
oikeudet sivustolle, jäsenyyden päättyessä oikeudet poistetaan välittömästi.
Facebook sivuilla julkaistaan henkilön nimi, muita tietoja jäsen hallinnoi itse.

TIETOKANTA
Tietokannassa käsitellään koirasukupolvien tietoja jalostusta varten. Koirien yksilöintiä varten omistajan
tiedoista kerrotaan nimi ja asuinkunta, mikäli omistaja on Kennelliiton OmaKoira-järjestelmässä sallinut
tietojensa luovuttamisen rotujärjestölle tai omistaja itse ilmoittaa tietonsa Saksanseisojakerholle.

PENTULISTA
Pentulistalla julkaistaan kasvattajan itsensä kirjallisesti antamat tiedot, jotka hän pyytää julkaisemaan
yhteydenottoja varten.
TAPAHTUMAT
Rotujärjestön kokeet, näyttelyt ja katselmukset. Osallistuja on antanut kirjallisesti luvan julkaista
omistajatiedot luetteloa ja arkistointia varten. Jos lupaa ei ole, tietoja ei voida julkaista.
REKISTERÖIDYN OIKEUDET
Rekisteröidyllä on lähtökohtaisesti oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa:
-

saada tieto henkilötietojensa käsittelystä
saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkistaa itseään koskevat Saksanseisojakerho ry:n tallentamat
henkilötiedot
vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua tai tietojen täydentämistä
vaatia henkilötietojensa poistamista
peruuttaa suostumuksensa siltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn
suostumukseen.

YHTEYDENOTOT
Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut
yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse osoitteeseen: nummi.vesa@gmail.com.

