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Tämä on Oulun Seudun Hirvikoirayhdistys ry:n (OSHY) EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 

(GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.  

 1. Rekisterinpitäjä 

Oulun seudun hirvikoirayhdistys ry, Mähyläntie 61, 91500 Muhos 

Muut yhteystiedot: https://www.oshy.fi/489296 

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö 

Sihteeri, sihteerioshy@gmail.com, https://www.oshy.fi/489296 

 3. Rekisterien nimet 

Oulun Seudun Hirvikoirayhdistys ry:n (OSHY) Jäsenrekisteri (www.yhdistysavain.fi) sekä 

Yhteistyörekisteri (yhdistyksen omat työkalut suojatuissa tietokoneissa). 

 4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on 

- henkilön suostumus (dokumentoitu jäsenmaksussa olevan lausekkeen myötä ja maksusuorite) 

- rekisterinpitäjän oikeutettu etu jäsenyyden rekisteröimiseksi (esim. OSHYn jäsenyys) 
- sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena (esim. haukkukokeet ja koiranäyttelyt) 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on  

- yhteydenpito jäseniin ja sen myötä jäsenetuuksiin 

- yhteisten tilaisuuksien ja toimintojen järjestäminen 

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.  

 5. Rekisterien tietosisältö 

Jäsenrekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön etu- ja sukunimi, yhteystiedot (puhelinnumero, 

sähköpostiosoite, osoite), jäsennumero, laskutustiedot (henkilökohtainen laskunviite, jäsenmaksun suuruus) 

ja muut jäsenyyteen liittyvät tiedot. 

Tietojen säilytysaika on niin pitkä kuin henkilö maksaa jäsenmaksun. Tiedot ja hyväksyntä vahvistetaan 

vuosittain jäsenmaksun yhteydessä. Tiedot anonymisoidaan vuosittain kalenterivuoden päättyessä, mikäli 

henkilö ei ole maksanut jäsenmaksuaan kahteen vuoteen. 

Yhteistyörekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön etu- ja sukunimi, yhteystiedot (puhelinnumero, 

sähköpostiosoite, osoite), yhdistys/yritys, ja muut yhteistyöhön liittyvät tiedot. 

Verkkosivuston vierailijoiden IP-osoitteita ja palvelun toiminnoille välttämättömiä evästeitä käsitellään 

oikeutetun edun perusteella mm. tietoturvasta huolehtimiseksi ja sivuston vierailijoiden tilastotietojen 

keruuta varten niissä tapauksissa, kun niiden voidaan katsoa olevan henkilötietoja. Kolmansien osapuolten 

evästeille pyydetään tarvittaessa suostumus erikseen. 

https://www.oshy.fi/489296
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6. Säännönmukaiset tietolähteet 

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan jäseniltä mm. jäsenhakemuksesta, jäsenmaksusta, www-lomakkeilla 

lähetetyistä viesteistä (www.oshy.fi), sähköpostitse (sihteerioshy@gmail.com), puhelimitse, sosiaalisen 

median palvelujen kautta (esim. Facebook) ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan 

(koiranäyttelyt, haukkukokeet ja muut OSHYn järjestämät tilaisuudet). 

Yhteistyörekisteriin tallennettavat tiedot saadaan olennaisesti OSHYn toimintaan liittyvien organisaatioiden 

yhteyshenkilöiden kautta sekä voidaan kerätä myös julkisista lähteistä kuten verkkosivuilta, 

hakemistopalveluista ja muista lähteistä. 

 7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n 

ulkopuolelle 

Tietoja ei luovuteta muille tahoille.  

 8. Rekisterien suojauksen periaatteet 

Rekisterien käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan 

asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja 

digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja 

tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja 

käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. 

 9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista 

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia 

mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa 

tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti sähköpostilla 

tai tavallisella postilla rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää 

todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä 

ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). 

 10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet 

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä 

("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset 

oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti 

sähköpostilla tai tavallisella postilla  rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön 

esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa 

säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). 
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