RODOKSEN KODITTOMAT ELÄIMET RY:N JÄSENREKISTERIN TIETOSUOJASELOSTE
Päivitetty 1.6.2020

1 Rekisterin nimi
Rodoksen kodittomat eläimet ry:n jäsenrekisteri
2 Rekisterinpitäjä
Rodoksen kodittomat eläimet ry
Y-tunnus 3078244-5
c/0 Sanna Lillbroända-Annala, Vienankatu 3 G 26, 20750 Turku
+358 (0)50 5637651
rhodianstrayanimal@gmail.com
www.rodoksenkodittomatelaimet.fi
Rekisteriasioista vastaava henkilö
Josefina Salmi
+358 (0)40 0991051
rhodianstrayanimal@gmail.com
3 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / Rekisterin käyttötarkoitus
Rekisterin tarkoituksena on kerätä yhdistyksen jäsenistä yhdistyslain (503/1989) 11 §:n
vaatimat henkilötiedot ja muut yhdistyksen toimintaa varten tarpeelliset tiedot.
Yhteystietoja kerätään tiedottamista ja yhteydenpitoa varten.
Jäsenrekisteri sisältää tiedot yhdistyksen jäsenistä. Jäseneksi liitytään täyttämällä
jäsenhakemus sekä maksamalla jäsenmaksu. Jäsenhakemuksen yhteydessä henkilö antaa
suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn. Jäsenen tiedot poistetaan rekisteristä, kun
jäsen eroaa tai hänet erotetaan yhdistyksestä.
4 Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennetaan seuraavat tiedot: henkilön nimi, sähköposti ja osoite.
5 Rekisterin tietolähteet
Rekisteriin kirjattavat tiedot saadaan omistajan omalla ilmoituksella.
6 Tietojen luovuttaminen ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja käsitellään yhdistyksen sisällä siinä laajuudessa, kuin se on tarpeen henkilötietojen
käsittelyn tarkoituksen toteuttamiseksi. Tietoja ei käsitellä yhdistyksen ulkopuolella. Tietoja
ei luovuteta kolmansille osapuolille. Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
7 Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään. Järjestelmään sisäänpääsy
edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä.
Rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain ennalta
määritellyt rekisterin ylläpitäjät. Paperilla olevat tiedot säilytetään lukkojen takana, jonne on

pääsy vain asianmukaisilla henkilöillä.
8 Rekisteröidyn kielto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia
tietoja suoramainontaa ja suoramarkkinointia sekä henkilömatrikkelia varten. Kielto tulee
tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilöille.
9 Tarkastusoikeus
Rekisteriin merkitty henkilö voi tarkastaa mitä tietoja hänestä on merkitty yhdistyksen
jäsenrekisteriin. Tietojen tarkastuspyyntö on esitettävä kirjallisesti rekisteriasioista
vastaavalle henkilöille.
10 Rekisteritietojen korjaaminen ja valitusoikeus
Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen
kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon omaaloitteisesti tai rekisteröidyn pyynnöstä. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisteriasioista
vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi. Rekisteröidyllä on oikeus tehdä henkilötietojen
käsittelyyn liittyvä valitus valvontaviranomaiselle.

RODOKSEN KODITTOMAT ELÄIMET RY:N OMISTAJAREKISTERIN TIETOSUOJASELOSTE
Päivitetty 1.6.2020

1 Rekisterin nimi
Rodoksen kodittomat eläimet ry:n omistajarekisteri
2 Rekisterinpitäjä
Rodoksen kodittomat eläimet ry
Y-tunnus 3078244-5
c/0 Sanna Lillbroända-Annala, Vienankatu 3 G 26, 20750 Turku
+358 (0)50 5637651
rhodianstrayanimal@gmail.com
www.rodoksenkodittomatelaimet.fi
Rekisteriasioista vastaava henkilö
Josefina Salmi
+358 (0)40 0991051
rhodianstrayanimal@gmail.com
3 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / Rekisterin käyttötarkoitus
Henkilötietojen käsittely on tarpeen sellaisen sopimussuhteen täytäntöön panemiseksi, jossa
rekisteröity on osapuolena.
Omistajarekisteri sisältää tiedot yhdistyksen kautta eläimen adoptoineista henkilöistä.
Eläimen adoptoivat henkilöt solmivat yhdistyksen kanssa adoptiosopimuksen. Omistajan ja
yhdistyksen sopimussuhde jatkuu eläimen elinajan tai kunnes omistajuus vaihtuu.
Henkilötiedot poistetaan rekisteristä, kun sopimussuhde rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn
välillä lakkaa.
4 Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennetaan seuraavat tiedot: henkilön nimi, osoite, syntymäaika, sähköposti ja
puhelinnumero.
5 Rekisterin tietolähteet
Rekisteriin kirjattavat tiedot saadaan omistajan omalla ilmoituksella.
6 Tietojen luovuttaminen ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja käsitellään yhdistyksen sisällä siinä laajuudessa, kuin se on tarpeen henkilötietojen
käsittelyn tarkoituksen toteuttamiseksi. Tietoja ei käsitellä yhdistyksen ulkopuolella. Tietoja
ei luovuteta kolmansille osapuolille. Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
7 Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään. Järjestelmään sisäänpääsy
edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä.

Rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain ennalta
määritellyt rekisterin ylläpitäjät. Paperilla olevat tiedot säilytetään lukkojen takana, jonne on
pääsy vain asianmukaisilla henkilöillä.
8 Rekisteröidyn kielto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia
tietoja suoramainontaa ja suoramarkkinointia sekä henkilömatrikkelia varten. Kielto tulee
tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilöille.
9 Tarkastusoikeus
Rekisteriin merkitty henkilö voi tarkastaa mitä tietoja hänestä on merkitty yhdistyksen
omistajarekisteriin. Tietojen tarkastuspyyntö on esitettävä kirjallisesti rekisteriasioista
vastaavalle henkilöille.
10 Rekisteritietojen korjaaminen ja valitusoikeus
Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen
kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon omaaloitteisesti tai rekisteröidyn pyynnöstä. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisteriasioista
vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi. Rekisteröidyllä on oikeus tehdä henkilötietojen
käsittelyyn liittyvä valitus valvontaviranomaiselle.

