
     TIETOSUOJASELOSTE 

    Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 § 
Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen 
täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 

Laatimispäivä  
1.3.2018 

 
 

1a 
Rekisterin- 
pitäjä 

Nimi 

Lännen Rotukissayhdistys ry 

Osoite 

c/o Haapatie 2 B 7, 28400 Ulvila 

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 

lrok.hallitus@gmail.com 

2 
Yhteyshenki- 
lö rekisteriä 
koskevissa 
asioissa 

Nimi 

Satu Ahokas 
Osoite 

Kaivolankatu 14, 38700 Kankaanpää  

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 

lrok.jasen@gmail.com 

3 
Rekisterin 
nimi 

Yhdistyksen jäsenrekisteri 

4 
Henkilötieto- 
jen käsittelyn 
tarkoitus 
 
 
 
 
 
 

Lännen Rotukissayhdistys ry:n yhdistyslain mukainen jäsenrekisteri pitäminen, jonka avulla 

tallennetaan tiedot sen jäsenistä. Jäsenrekisterin tietoja käytetään yhdistyksen 

jäsenmaksupostituksen ja tiedotteiden osoiterekisterinä. Rekisteri toimii myös jäsenmaksujen 

seurannan työvälineenä. 

 

Yhdistyslaki 11§ 

 

 

 

 

5 
Rekisterin 
tietosisältö 

Nimi, osoite, puhelinnumero, sähköposti, jäsenmuoto, jäsenmaksun maksupäivämäärä, mahdolliset 

luottamustoimet yhdistyksessä. 

6 
Säännönmu- 
kaiset tieto- 
lähteet 

Tiedot jäsenrekisteriin merkitään jäsenen tekemän jäsenhakemuksen perusteella. Jäsenhakemuksen 

voi myös lähettää kirjeitse/sähköpostitse yhdistyksen jäsenrekisterin hoitajalle, joka lisää tiedot 

jäsenrekisteriin. 
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7 
Tietojen 
sään- 
nönmukaiset 
luovutukset 

Jäsenrekisteristä voidaan luovuttaa tietoja Suomen Kissaliitolle jäsenlehden postitusta, 

jäsenyhdistysten jäsenmäärän tarkistusta sekä kasvattajien jäsenyyden tarkistusta varten, jos 
yhdistys hyväksytään Suomen Kissaliiton jäseneksi. 

Yhdistyksen jäsentiedotteen postittamista varten jäsenten yhteystiedot lähetetään mahdolliselle 

tiedotteen painajalle. Tietoja ei luovuteta muille yhdistyksen ulkopuolisille ja yhdistyksen sisälläkin 

vain tietoja yhdistyksen toiminnan kannalta olennaisesti tarvitseville henkilöille. Jäsenen on itse 

mahdollista päivittää omiin tietoihinsa markkinointikielto.  

8 
Tietojen 
siirto 
EU:n tai 
ETA:n 
ulkopuolelle 
 

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 

9 
Rekisterin 
suojauksen 
periaatteet 

A Manuaalinen aineisto 

Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa, jonne on pääsy vain yhdistyksen erikseen 
valtuuttamilla henkilöillä. 

B ATK:lla käsiteltävät tiedot 

Sähköisesti tallennettuja tietoja ylläpidetään suojatussa tiedostossa, johon on pääsy vain 
rekisterinpitäjällä. 

10 
Tarkastus- 
oikeus 

Pääsääntöisesti jokaisella on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin tallennetut tietonsa. Tarkistuspyyntö 
tulee osoittaa yhdistyksen jäsenrekisterin pitäjälle sähköpostitse osoitteella lrok.jasen@gmail.com 

11 
Oikeus vaatia 
tiedon 
korjaamista 
 

Pääsääntöisesti jokaisella on oikeus vaatia henkilörekisteriin virheellisesti tallennettu tietonsa. 
Tarkistuspyyntö tulee osoittaa yhdistyksen jäsenrekisterin pitäjälle sähköpostitse osoitteella 
lrok.jasen@gmail.com 

12 
Muut henkilö- 
tietojen käsit- 
telyyn liitty- 
vät oikeudet 
 

Henkilötietolain 30§:n mukaan rekisteröidyllä on oikeus kieltää käsittelemästä häntä itseään koskevia 
tietoja suoramyyntiä, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta 
samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. 

 


