
SUOMEN CAVALIER KINGCHARLESINSPANIELIYHDISTYS RY  

TIETOSUOJASELOSTE, PÄIVITETTY 8.2.2023 

 
 
 

Suomen Cavalier Kingcharlesinspanieliyhdistys ry:n tietosuojaseloste 
 
 

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 HOITAVAT HENKILÖT 

Nimet: Mika Rantanen ja Kirsi Anttila 

Tehtävä: jäsensihteeri 

Postiosoite: Kellomäenkuja 1 A 04400 

JÄRVENPÄÄ 

Puhelinnumero: 050 522 0169 

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 voidaan luovuttaa henkilötietoja kolmannelle osapuolelle jäsenlehden ja jäsenlaskujen 

postitusta varten. Yhdistys ei luovuta rekisterissä olevia tietoja suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun 

suoramarkkinointiin, mielipide- tai markkinatutkimukseen taikka muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin 

lähetyksiin ilman henkilön itsensä antamaa nimenomaista suostumusta. Henkilötietoja ei luovuteta ETA-

alueen ulkopuolelle. 

 

8. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET 

Yhdistyksen rekisterin tiedot kerätään suljettuun tietokantaan ja tietoihin pääsevät ja niitä ovat 

oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän tiedossa olevat käyttäjät. 

Järjestelmään pääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. 

mailto:jasenet@cavalieryhdistys.com


9. HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYS JA TIETOJEN POISTAMINEN  

Henkilötietoja säilytetään niin pitkään kuin henkilö on yhdistyksen jäsenenä. Henkilön erottuja 

yhdistyksestä, tai kun jäsen on erotettu tai katsottu eronneeksi, henkilötiedot poistetaan järjestelmästä 

ilman erillistä pyyntöä.  

 

10. REKISTERÖIDYN OIKEUDET 

Rekisteröidyllä on tietyin edellytyksin: 

• Oikeus saada pääsy henkilötietoihin 

• Oikeus tietojen oikaisemiseen 

• Oikeus tietojen poistamiseen   

• Oikeus käsittelyn rajoittamiseen   

• Vastustamisoikeus  

• Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen 

 

Lisätietoja rekisteröidyn oikeuksista löytyy osoitteesta: https://tietosuoja.fi/rekisteroidyn-oikeudet 

 

11. REKISTERÖIDYN OIKEUKSIEN KÄYTTÄMINEN 

Rekisteröity voi itse tarkastaa ja muuttaa rekisterissä olevia henkilötietojaan kirjautumalla järjestelmään tai 

pyytämällä muutosta jäsensihteereiltä. Muiden oikeuksien käyttämiseksi rekisteröidyn on lähetettävä 

asiasta kirjallinen pyyntö jäsensihteerille, joka tuo asian hallituksen tietoon.  

 

12. VALITUSOIKEUS 

Mikäli rekisteröity katsoo oikeuksiaan loukatun hän voi tehdä rekisterinpitäjän toimista 

tietosuojavaltuutetulle. Tarkemmat ohjeet kantelun tekemiseksi löytyvät: https://tietosuoja.fi/ilmoitus-

tietosuojavaltuutetulle. 
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