Tietosuojaseloste

Anjalankosken Palveluskoirayhdistys ry
y-tunnus: 2273088-0
Eerolantie 62a, 46810 Ummeljoki
(Myöhemmin ”APKY ry”)

Toimimme rekisterinpitäjänä niille henkilötiedoille, joita keräämme jäsenistämme tai muista
asiakkaistamme taikka muista sellaisista rekisteröidyistä, joilla on toimintaamme muu asiallinen yhteys.
Rekisterinpitäjänä olemme vastuussa näistä meille annetuista henkilötiedoista ja niiden käsittelystä.
Tietosuojassa kyse on luottamuksesta, ja yksityisyytesi sekä henkilötietojesi suojaaminen on meille
ensiarvoisen tärkeää. Sen vuoksi keräämme henkilötietojasi vain niissä määrin, kuin tarvitsemme niitä
ylläpitääksemme ja hoitaaksemme jäsen- tai asiakassuhdettamme tai muuta niihin verrattavaa
suhdettamme. Tässä tietosuojaselosteessa on käsitelty niitä periaatteita, joita noudatamme henkilötietoja
käsitellessämme.

1. Yhteyshenkilöt henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa
Tomi Suominen
yllapito(a)apky.fi
Tarja Svahn
sihteeri(a)apky.fi
2. Henkilötietojen käyttötarkoitukset
2.1.

Jäsenrekisteri

Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumuksen taikka seuran ja jäsenen välisen jäsensuhteen taikka
muun asiallisen yhteyden perusteella, jolloin lainmukainen käsittelyperuste on rekisterinpitäjän oikeutettu
etu, etenkin seuraaviin käsittelyn tarkoituksiin:


Ylläpitää yhdistyslain mukaista jäsenluetteloa



Jäsenasioiden hoito, kuten tiedoittaminen, yhteydenpito, palkitseminen, kilpailutoiminta,
jäsenmaksujen hallinta sekä kurinpidolliset toimet ja vakuutusasioiden hoito



Harrastustoiminnan, tapahtumien sekä keskustelu- ja koulutustilaisuuksien järjestäminen



Toiminnan kehittäminen, tilastointi ja raportointi



Asiakaspalvelun ja toiminnan toteuttaminen sekä kehittäminen

2.2.

Asiakasrekisteri

Henkilötietoja käsitellään perustuen rekisteröidyn suostumukseen, rekisteröidyn ja seuran välillä solmitun
sopimuksen, taikka seuran ja asiakkaan välisen asiakas-, asiointi- tai sidosryhmäsuhteen tai muun asiallisen
yhteyden perusteella, jolloin lainmukainen käsittelyperuste on rekisterinpitäjän oikeutettu etu, etenkin
seuraaviin käsittelyn tarkoituksiin:


Kohdennettu sähköinen suoramarkkinointi



Asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen



Analysointi ja tilastointi



Tarjoukset, ostaminen ja palvelun toteuttaminen



Sisällöt ja niiden personointi

3. Käsiteltävät henkilötietojen ryhmät
3.1.

Jäsenrekisteri

Käsittelemme rekisteröidystä seuraavia käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia henkilötietoja tai
henkilötietojen ryhmiä:


Yhdistyslain 11§:n vaatimat henkilötiedot eli jäsenen nimi ja kotipaikka



Jäsenyyteen liittyvät tiedot kuten jäsennumero, jäsentyyppi, jäsenmaksuihin ja muihin laskuihin
liittyvät tiedot, tieto vanhempainvastuunkantajasta



yhteystiedot, kuten nimi, postiosoite, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet,



rekisteröitymistiedot, kuten käyttäjätunnus, nimimerkki, salasana ja muu mahdollinen yksilöivä
tunnus,



demografiatiedot, kuten ikä, sukupuoli ja äidinkieli,

•

mahdolliset luvat ja suostumukset

•

tilastot, kuten koetulokset ja tiedot osallistumisesta seuran toimintaan

•

palkan- ja palkkionmaksuun liittyvät yksilöivät tiedot, kuten henkilötunnus

•

seuran ja henkilön kilpailutoimintaan liittyvät tiedot sekä muut jäsenen suostumuksella kerätyt
tiedot, kuten henkilön kuva

3.2.

Asiakasrekisteri

Käsittelemme rekisteröidystä seuraavia käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia henkilötietoja tai
henkilötietojen ryhmiä:


yhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet,



rekisteröitymistiedot, kuten käyttäjätunnus, nimimerkki, salasana ja muu mahdollinen yksilöivä
tunnus,



demografiatiedot, kuten ikä, sukupuoli ja äidinkieli,



työnantajayrityksen nimi, osoite ja y-tunnus,



asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten laskutus- ja maksutiedot, tuote- ja tilaustiedot, arvonta- ja
kilpailuvastaustiedot sekä peruutustiedot

4. Säännönmukaiset tietolähteet
4.1.

Jäsenrekisteri



jäseneltä itseltään suoraan järjestelmään, sähköpostitse, puhelimitse, lomakkeella,
mobiilisovelluksen kautta, tai muulla vastaavalla tavalla (Jäsen on velvollinen ilmoittamaan
muuttuneet tietonsa APKY ry:lle).

•

Suomen Palveluskoiraliiton rekistereistä ja kilpailujärjestelmistä (esim. Virkku)

Henkilötietoja voidaan kerätä ja kerättyjä henkilötietoja päivittää myös henkilötietoja koskevia palveluja
tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä, kuten yhteystietojen päivityspalveluja tarjoavilta viranomaisilta tai
yrityksiltä, esimerkiksi:


4.2.

VRK/Väestötietojärjestelmästä, Postin osoitetietojärjestelmästä, puhelinyhtiöiden
yhteystietorekistereistä ja muista vastaavista yksityisistä ja julkisista rekistereistä
Asiakasrekisteri



rekisteröidyltä itseltään internetin kautta, sähköpostitse, puhelimitse, lomakkeella, tai muulla
vastaavalla tavalla,



seuran jäsenrekisteristä,



erilaisten markkinointitoimenpiteiden ja -kampanjoiden sekä muiden vastaavien toimenpiteiden
yhteydessä suoraan rekisteröidyltä

Henkilötietoja voidaan kerätä ja kerättyjä henkilötietoja päivittää myös yhteistyökumppaneiltamme sekä
henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä, kuten yhteystietojen
päivityspalveluja tarjoavilta viranomaisilta tai yrityksiltä, esimerkiksi:


VRK/Väestötietojärjestelmästä, Postin osoitetietojärjestelmästä, puhelinyhtiöiden
yhteystietorekistereistä ja muista vastaavista yksityisistä ja julkisista rekistereistä

5. Tietojen säilytysaika
Säilytämme käyttäjän tietoja vain niin kauan kuin on tarpeen yllä kohdassa 2 määriteltyjen tarkoitusten
toteuttamiseksi kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.


Toimihenkilön henkilötietoja säilytetään jäsenyyden ajan ja niin kauan kuin ne ovat tarpeen
laskutuksen, yhteistyön ja kirjanpidon kannalta.



Jäsenen henkilötietoja säilytetään jäsenyyden ajan ja niin kauan kuin ne ovat tarpeen laskutuksen,
yhteistyön ja kirjanpidon kannalta. Muutoin henkilötietoja päivitetään.



Yritysten ja yhteisöjen päättäjien ja yhteyshenkilöiden henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin ne
ovat tarpeen laskutuksen, sponsoroinnin, yhteistyön ja kirjanpidon kannalta. Muutoin
henkilötietoja päivitetään.

Voimme kuitenkin olla velvoitettuja säilyttämään joitakin käyttäjän henkilötietoja noudattaaksemme
kirjanpito- tai muuta pakottavaa lainsäädäntöä myös asiakassuhteen tai muun henkilötietojen
käsittelyperusteen päättymisen jälkeen.

6. Henkilötietojen käsittelijät
Rekisterinpitäjän hallituksen jäsenet voivat käsitellä henkilötietoja voimassa olevan
tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Henkilötietoja käsittelevät henkilöt tekevät yhdistyksen kanssa
salassapitosopimuksen.

7. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä säännönmukaisesti EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Emme myy tai vuokraa rekisteröidyn henkilötietoja kolmansille osapuolille. Luovutamme tietoja kolmansille
osapuolille vain seuraavissa tapauksissa.


Voimme luovuttaa käyttäjän henkilötietoja toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen
esittämien vaatimusten edellyttämällä, kulloinkin voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla,
tavalla.



Voimme luovuttaa tietoja tilastollista, tieteellistä tai historiallista tutkimusta varten edellyttäen,
että tiedot on muutettu sellaiseen muotoon, että tiedon kohde ei enää ole niistä tunnistettavissa.

9. Rekisteröidyn oikeudet
Tietojen tarkastus- ja oikaisuoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu sekä oikeus vaatia
virheellisen tiedon oikaisua ja tietojen poistamista.
Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen:
Anjalankosken Palveluskoirayhdistys ry / Tietosuoja
Eerolantie 62a
46810 Ummeljoki
tai sähköpostitse osoitteeseen sihteeri(a)apky.fi
Muut oikeudet:
Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti (25.5.2018 lukien) oikeus vastustaa tai pyytää tietojensa
käsittelyn rajoittamista, sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteriä koskevat manuaaliset aineistot säilytetään lukituissa tiloissa. Digitaalisesti tallennetut ja
käsiteltävät tiedot ovat tietokannoissa, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muiden teknisten keinojen
avulla suojattuja. Rekisteriin pääsy on vain määritellyillä henkilöillä, joilla on tehtäviensä perusteella tarve
käyttää tietoja.
www.apky.fi –verkkosivuston tiedot on tallennettu tietokantapalvelimelle, jonne pääsy vaatii
käyttäjätunnuksen ja salasanan sekä tietokantapalvelimen osoitteen. Verkkosivuston sisältämät tiedot on
tietokantavarmennettu vahvalla salauksella. Verkkosivuston ylläpitoon pääsy edellyttää käyttäjätunnuksen
ja salasanan syöttämistä. Käyttäjätunnus ja salasana on vahvasti salattuja ja vain rekisteröidyn henkilön
omassa tiedossa. Kaikki tietoliikenne järjestelmässä on SSL-salattua.

