Kempeleen metsästys- ja kennelyhdistyksen jäsenten henkilötietojen käsittely / Henkilötietolain
(523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste sekä tietoa evästeiden keräämisestä.
1. Rekisterinpitäjä
Kempeleen Metsästys- ja kennelyhdistys ry
Ollilantie 64
90440 Kempele
Y-tunnus: 2929875-2
2. Rekisteriasioista vastaava henkilö
Henri Kinnunen
040 419 6927
sihteeri@kempeleenmetsastys.com
3. Rekisterin nimi
Kempeleen metsästys- ja kennelyhdistyksen jäsenten henkilötietojen käsittely / Henkilötietolain
(523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste sekä tietoa evästeiden keräämisestä.
4. Rekisterin käyttötarkoitus
Jäsenten henkilötietojen käsittelytarkoituksia ovat:
• jäsenluettelon ylläpitäminen
• tapahtuminen järjestäminen
• jäsenmaksujen käsittely
• kunniamerkkien myöntäminen
• mahdolliset jäsenyyteen ja merkkipäiviin liittyvät muistamiset
• yhteydenpito ja viestintä
• markkinointitarkoitus
• yhdistyksen toiminnan yleinen kehitystyö
5. Rekisterin tietosisältö
Jäsenluettelon pakolliset tiedot:
• Nimi
• Kotipaikkakunta
Edellä mainittujen perustietojen antaminen yhdistykselle on välttämätöntä lakisääteisen
jäsenluettelon ylläpitämiseksi.
Yhdistyksen toimintaan liittyvät tieto:
• Jäsenen yksilöintitiedot
o Postiosoite
o Kotimaa
o Puhelinnumero
o Sähköpostiosoite
o Sukupuoli
o Syntymäaika
o Jäsennumero
o Jäsenyyden alkamis- ja päättymispäivä
• Tiedot jäsenen saamista etuuksista, kuten Jahti-lehdestä ja Digi-Jahdista
• Vastaukset mahdollisesti järjestettyihin jäsenkyselyihin

•
•
•
•
•

Jäsenen erityistehtävät ja roolit yhdistyksessä
Tiedot jäsenen osallistumisesta Suomen metsästäjäliiton tapahtumiin
Jäsenmaksuihin liittyvät tiedot
Jäsenen suoramarkkinointikielto tai -suostumus
Jäsenen tietojenluovutuskielto tai -suostumus

6. Säännönmukaiset tietolähteet
- Nettisivuillamme oleva yhteydenottolomake, jonka henkilö itse täyttää.
- Henkilöltä itseltään esimerkiksi sähköpostitse tai puhelimitse saadut tiedot.
- Sosiaalinen media (Facebook, Instagram ja LinkedIn), jonka kautta henkilö ottaa yhteyttä.
- Eri tietolähteistä haetut yksittäiset yhteystiedot, kuten yritysten nettisivut.
Täyttäessään nettisivuillamme olevan yhteydenottolomakkeen tai luovuttamalla tiedot muuta
kautta, henkilö antaa rekisterinpitäjälle suostumuksen antamiensa tietojen tallentamiseen ja
käsittelyyn tässä rekisteriselosteessa kuvatulla tavalla.
7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Henkilötietoja luovutetaan säännöllisesti Suomen Metsästäjäliitolle, joka tarvitsee tietoa
jäsenyhdistyksen jäsenyyden vahvistamiseksi sekä tarjoaa Yhdistyksen jäsenille jäsenetuja ja –
palveluita. Suomen Metsästäjäliitto voi käsitellä henkilötietojasi myös liiton ja yhdistyksen
toimintaan liittyvän suoramarkkinoinnin lähettämiseksi lainsäädännön sallimilla tavoilla.
Henkilötietojen käsittelyä on ulkoistettu seuraaville palveluntarjoajille jotka käsittelevät
henkilötietoja rekisterinpitäjän lukuun:
• Suomen metsästäjäliitolle nettijäsenrekisterin ylläpitämiseksi
• IT-palveluiden toimittajille
• Palkanlaskentaa suorittavalle tilitoimistolle
Tietoja ei luovuteta eikä siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin tiedot on tallennettu tietojärjestelmiin ja ne on suojattu siten, ettei
asiaankuulumattomilla tahoilla ole pääsyä rekisteritietoihin.
Tietoihin pääsevät käsiksi ainoastaan yhdistyksen asiakasrekisteristä vastaavat henkilöt.
9. Tietojen tarkastusoikeus ja korjaaminen
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja asiakasrekisteriin on tallennettu.
Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Tietojen
korjauspyynnössä on yksilöitävä korjattava virhe ja ilmoitettava korjattavat tiedot. Tarkastuspyyntö
sekä korjauspyyntö on lähetettävä kirjallisena ja allekirjoitettuna yllä mainitulle rekisteriasioista
vastaavalle henkilölle.
10. Tietojen poistaminen
Tietoja voidaan poistaa rekisteröidyn vaatimuksesta.
11. Muut mahdolliset oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja mm.
suoramarkkinointia varten.

Nettisivumme voivat sisältää linkkejä kolmansien osapuolten nettisivuille. Linkitetyt nettisivut eivät
ole meidän hallinnassa, emmekä me vastaa kolmansien osapuolten nettisivujen sisällöstä tai niiden
sisältämistä linkeistä.
Evästeisiin perustuvan viestinnän kieltäminen tapahtuu käyttäjän nettiselaimen asetusten kautta.
12. Evästeiden kerääminen
Nettisivuillamme käytetään evästeitä. Nämä evästeisiin perustuvat tiedot voivat olla mm. sivustolla
tehtyjä toimintoja, sivuvierailuita tai tietoa käyttäjän käyttämistä laitteista.
Tietojen avulla parannetaan nettisivujen toimivuutta ja sisältöä, kehitetään liiketoimintaa sekä
kohdennetaan markkinointia. Käyttämiämme palveluita, jotka hyödyntävät evästeitä ovat Google
AdWords ja Google Analytics.
Evästeet ovat käyttäjäkohtaisia, mutta käyttäjää ei voida tunnistaa näiden perusteella, ellei käyttäjä
ole itse antanut lisätietoja esimerkiksi yhteydenottolomakkeen kautta. Käyttäjä voi itse vaikuttaa
evästeiden käyttöön oman nettiselaimen asetusten kautta, esimerkiksi poistamalla evästeet
käytöstä tai tyhjentämällä evästetiedot.
On hyvä ottaa huomioon, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin palveluiden
asianmukaiselle toimimiselle.
Tietosuoja- ja rekisteriseloste päivitetty 4.11.2020

