
Tietosuojaseloste
Tämä on henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen rekisteri- ja
tietosuojaseloste. Päivitetty 29.10.2018.

Rekisterinpitäjä

Suomen Maremmano-Abruzzese Seura ry

puheenjohtaja@maremmano-abruzzese.fi

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Jäsensihteeri (Valitun jäsensihteerin yhteystiedot saatavilla yhdistyksen kotisivuilta)

Rekisterin nimi

Suomen Maremmano-Abruzzese Seura ry:n jäsenrekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Rekisterissä olevia henkilötietoja käytetään jäsenyyteen liittyvään viestintään, jäsenlehden
postitusrekisterinä sekä laskutukseen ja suoritusten kirjauksiin.

Henkilötietojen käsittely perustuu Suomen Maremmano-Abruzzese Seura ry:n lainsäädännölliseen
velvoitteeseen (yhdistyslaki § 11) ylläpitää jäsenrekisteriä.

Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä käsitellään Suomen Maremmano-Abruzzese Seura ry:n jäsenien henkilö- ja yhteystietoja sekä
muita jäsenyyteen liittyviä tarpeellisia tietoja. Näitä tietoja ovat:

- Rekisteröidyn etu- ja sukunimi

- Rekisteröidyn postiosoite

- Rekisteröidyn sähköpostiosoite

- Rekisteröidyn puhelinnumero

- Rekisteröidyn jäsennumero.

Henkilötiedot poistetaan jäsenrekisteristä joka vuosi 30.06. jälkeen jäsenmaksun maksamattomien ja näin
ollen automaattisesti eroavien jäsenten osalta tai jäsenen pyynnöstä erottua.

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään.



Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille eteenpäin.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU- tai ETA- alueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteritietoihin on pääsy vain nimetyillä henkilöillä ja henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan erityistä
huolellisuutta.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu.
Rekisteröity voi päivittää ja muuttaa omia tietojaan ja vaatia, että virheelliset tiedot korjataan.

Tarkastus-, muutos- ja korjauspyynnön voi tehdä toimittamalla kirjallinen ja allekirjoitettu asiaa koskeva
pyyntö rekisteristä vastaavalle yhteyshenkilölle.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käyttö. Tämä koskee tietoja, joiden käsittely
perustuu henkilön antamaan suostumukseen.

Tietojen käyttökieltoa koskevan vaatimuksen tai aiemmin annetun suostumuksen peruuttamisen voi tehdä
toimittamalla kirjallinen ja allekirjoitettu asiaa koskeva ilmoitus rekisteristä vastaavalle yhteyshenkilölle.
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