
SUOMEN CAVALIER KINGCHARLESINSPANIELIYHDISTYS RY:N REKISTERISELOSTE, 
PÄIVITETTY 16.11.2014

 

Suomen Cavalier Kingcharlesinspanieliyhdistys ry, Henkilötietolain (523/99) 10 § tarkoittama rekisteriseloste 

 
1. REKISTERIN NIMI 

 
Suomen Cavalier Kingcharlesinspanieliyhdistys ry:n jäsenrekisteri. 

 
 

2. REKISTERINPITÄJÄ 
 
Nimi: Suomen Cavalier Kingcharlesinspanieliyhdistys ry. 
Postiosoite: Juhannuspolku 4 B, 02200 ESPOO 
Yhdistysrekisterinumero: 115.13 

 
 

3. REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ 
 
Nimi: Suomen Cavalier Kingcharlesinspanieliyhdistys ry. / Matti J Tuomi ja Pasi J Mäntylä 
Tehtävä: jäsensihteeri 
Postiosoite: Forssantie 33, 31600 JOKIOINEN 
Puhelinnumero: 044 7355 118, 044 0577 889 
Email:  jasenet@cavalieryhdistys.com 
 
 

4. JÄSENREKISTERIN TARKOITUS 
 
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhdistyslain määräämä velvoite ylläpitää jäsenluetteloa sekä 
jäsenmaksutietojen ja yhteystietojen ylläpito yhdistyksen toimintaa varten.  
 
 

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ 
 
Rekisteröityjen ryhmä on Suomen Cavalier Kingcharlesinspanieliyhdistys ry:n jäseneksi hyväksytyt 
henkilöt. Rekisteröidyistä merkitään rekisteriin yhdistyslain vaatimat tiedot ja muita yhteydenpitoon ja 
yhdistyksen toimintaan tarvittavia tietoja, kuten täydellinen nimi, osoite, puhelinnumero, 
sähköpostiosoite ja tiedot maksetuista jäsenmaksuista. Jäsentyypit ovat varsinainen, perhe- ja 
kunniajäsen.  
 
 

6. REKISTERIN TIETOLÄHDE 
 
Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet ovat jäsenten yhdistykselle itsestään antamat tiedot ja 
jäsenmaksujen maksamisen yhteydessä rekisteröityvät tilitapahtumat. 
 
 

7. REKISTERIN TIETOJEN LUOVUTUS 
 
Jäsenrekisteristä luovutetaan tietoja Suomen Cavalier Kingcharlesinspanieliyhdistys ry:lle 
jäsenlehden postitusta, jäsenmäärän ja jäsenyyden tarkistusta varten. Yhdistys ei luovuta 
rekisterissä olevia tietoja suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin, mielipide- 
tai markkinatutkimukseen taikka muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin ilman 
hallituksen hyväksyntää tai mikäli jäsen tämän kieltää. 
 
 

8. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET 
 
Yhdistyksen rekisterin tiedot kerätään suljettuun tietokantaan. Järjestelmään pääsy edellyttää 
käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin 



tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterin 
pitäjän tiedossa olevat käyttäjät. 
 

9. TARKASTUSOIKEUS 
 
Rekisteriin merkitty henkilö voi tarkastaa mitä tietoja hänestä on merkitty yhdistyksen 
jäsenrekisteriin. Tietojen tarkastuspyyntö on esitettävä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle ja se on 
omakätisesti tai valtuutetun allekirjoitettava. Pyynnössä on kerrottava henkilön nimi ja osoite. Tiedot 
tulostetaan paperille ja annetaan jäsenelle tai toimitetaan jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen. 
 

 
10. REKISTERISSÄ OLEVIEN TIETOJEN KORJAAMINEN 

 
Yhdistyksen jäsenten tulee itse ilmoittaa tietojensa muuttumisesta yhdistyksen jäsensihteerille 
varmistaakseen jäsenlehden, -tiedotteiden ja -laskun toimituksen oikeaan osoitteeseen. 
Mikäli kohdan 9 tietojen tarkastuksessa on löytynyt huomautettavaa, oikaistaan, poistetaan tai 
täydennetään rekisterissä olevat tiedot välittömästi. 

 


