Suomen Keppihevosharrastajat ry:n
tietosuojaseloste
1. Rekisterinpitäjä
Suomen keppihevosharrastajat ry, skhh@skhhry.fi
Puheenjohtaja Vilma Virtanen, virtasenvilma@gmail.com

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
SKHH ry:n rahastonhoitaja Heidi Boström-Vesola, Vikkulankatu 10 A, 37150 NOKIA,
heidi@perhosefekti.fi

3. Rekisterin nimi
Suomen keppihevosharrastajat ry:n jäsenrekisteri, Suomen Keppi- ja Puuhevosrekisteri sekä
Keppihevosten SM-kisojen sekä em. kisojen oheistapahtumien ilmoittautumistiedot

4. Rekisteröidyt
Jäsenrekisteri sisältää jäsenmaksun maksaneiden henkilöiden ja yhteisöjen nimen,
kotipaikkakunnan ja luonnollisen henkilön syntymäajan.
Keppi- ja puuhevosrekisteri sisältää tiedot rekisteröidyistä keppi- ja puuhevosista sekä
omistajan/rekisteröijän nimen tai nimimerkin.
Ilmari-ilmoittautumisjärjestelmän kautta kerätään Keppihevosten SM-kilpailuihin ja kilpailujen
oheisohjelmaan ilmoittautuneiden tietoja siltä osin ja siinä laajuudessa kuin on välttämätöntä.
Näitä tietoja ovat nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, syntymäaika, huoltajan em.
tiedot, hevosten nimet ja tiedot, tieto henkilön maksutilanteesta ja muut tapahtuman kannalta
olennaiset tiedot.
Majoitusta ja ruokailuja varten kysytään tiedot terveydellisistä seikoista ja ruokarajoitteista.

5. Rekisterin pitämisen ja henkilötietojen käsittelyn perusteet ja
käyttötarkoitus
Suomen Keppihevosharrastajat ry kerää jäseniltään ja tapahtumien osallistujista tietoja
-

Yhdistyslain vähimmäisvaatimusten mukaisessa laajuudessa
Henkilön itsensä antamalla suostumuksella
Henkilöturvallisuuden takaamiseksi yhdistyksen järjestämissä tapahtumissa
ainoastaan siinä laajuudessa, kuin on välttämätöntä

Majoitusta ja ruokailuja varten kysytään tiedot terveydellisistä seikoista ja ruokarajoitteista.
Näitä tietoja tarvitaan em. toimintojen järjestämiseen turvallisella tavalla.
Rekisterinpitäjä välttää keräämästä henkilöistä mitään sellaista tietoa, jota ei välittömästi
tarvita kussakin yhteydessä erikseen mainittuun tarkoitukseen. Yksittäistä henkilöä koskevat
tiedot poistetaan heti etukäteen nimetyn käyttötarkoituksen lakattua.

6. Käsiteltävät henkilötiedot
Rekisterinpitäjä kerää jäseniltään ja yhdistyksen järjestämiin tapahtumiin osallistuvilta
henkilöiltä kutakin käyttötarkoitusta varten vähimmässä mahdollisessa laajuudessa
seuraavia tietoja: Nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, syntymäaika, huoltajan em.
tiedot, hevosten nimet ja tiedot, tieto henkilön maksutilanteesta ja muut tapahtuman kannalta
olennaiset tiedot. Majoitusta ja ruokailuja varten kysytään tiedot terveydellisistä seikoista ja
ruokarajoitteista.

7. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteröityjen tietoja kerätään rekisteröidyiltä itseltään.

8. Tietojen luovutus ja siirtäminen
Rekisterinpitäjä ei pääsääntöisesti luovuta eikä siirrä keräämiään tietoja eteenpäin.
Mikäli tulevaisuudessa on tilanne, että tietoja halutaan siirtää tai luovuttaa taholle, joka ei ole
vielä tiedossa, tietojen siirtämiseen tai luovuttamiseen kysytään jokaiselta rekisterissä
olevalta henkilöltä erillinen suostumus.

Julkaistavista tulostiedoista, kuten kilpailujen lähtölistat ja kilpailutulokset, poistetaan
pääsääntöisesti henkilön sukunimi (merkitään alkukirjaimella) ja mikäli henkilö niin toivoo,
käytetään salanimeä, taiteilijanimeä tai nimimerkkiä.
Mikäli Suomen Keppihevosharrastajat ry:n yhteistyökumppani haluaa kohdistaa omaa
viestintäänsä rekisterissä oleviin henkilöihin, kaikki viestintä tapahtuu Suomen
Keppihevosharrastajat ry:n kautta eikä henkilötietoja täten siirretä eikä luovuteta rekisterin
ulkopuolelle.
Tietoja ei missään tilanteessa siirretä tai luovuteta EU/ETA-maiden ulkopuolelle.

9. Tietojen suojaus
Rekisteriin kerättyihin tietoihin pääsevät yhdistyksen hallinnassa olevilla tunnuksilla ja
salasanoilla käsiksi ainoastaan Suomen Keppihevosharrastajat ry:n hallituksen nimeämät
henkilöt, joille tarvittavat käyttäjätunnukset ja salasanat voidaan luovuttaa hallituksen luvalla.
Kisoja, majoitusta, ruokailua ymv. tapahtumia varten tietoja voidaan tulostaa paperille.
Tällöin tulostetaan vain välttämättömät vähimmäistiedot. Paperikopiot luovutetaan Suomen
Keppihevosharrastajat ry:n hallituksen hyväksymien henkilöiden haltuun ja ne tuhotaan
silppurilla tai polttamalla heti kun mahdollista käyttötarkoituksen lakattua.

10. Tietojen käsittelyn kesto
Jäsentiedot säilytetään jäsenrekisterissä noin 18 kk (kuluva vuosi ja edellisen vuoden
jäsentiedot noin puoli vuotta vuodenvaihteen jälkeen).
Tapahtumien ja kilpailujen osallistujatiedoista säilytetään määrälliset tiedot ilman yksilöiviä
henkilötietoja tulevien tapahtumien suunnittelua varten.

11. Tietojen käsittelijät
Suomen keppihevosharrastajat ry:n domainit skhhry.fi, keppihevostensm.fi,
keppihevostensmkilpailut.fi sekä suomenkeppihevosharrastajatry.fi sijaitsevat seuraavan
palveluntarjoajan palvelimilla:
Domainhotelli Oy
Tykistökatu 4
20520 Turku
Ilmoittautumistietojen keräämiseen ja säilyttämiseen käytettävä palveluntarjoaja on

Ilmari ilmoittautumisjärjestelmä
Tietoverkko Fi Oy
Strömbergintie 8 D
00380 Helsinki
Seuran sähköpostiliikenne tapahtuu gmail.osoitteiden kautta ja niiden tietoturvallisuudesta
palveluntarjoajana vastaa Google.

12. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi
Rekisterinpitäjän tietojenkäsittely ei sisällä automaattista päätöksentekoa tai profilointia
Profilointi tarkoittaa henkilötietojen automaattista käsittelyä, jossa arvioidaan ihmisen
henkilökohtaisia ominaisuuksia. Automaattisesta päätöksenteosta on kyse, kun kyse on
pelkästään automaattiseen henkilötietojen käsittelyyn perustuvasta päätöksenteosta ja
tehtävillä päätöksillä on oikeusvaikutuksia tai tällaiset päätökset muuten vaikuttavat
rekisteröityyn merkittävästi.

13. Rekisteröityjen oikeudet
Jokaisella rekisteröidyllä on tietojensa käsittelyä koskeva:
●

●

●
●
●

Tarkastusoikeus eli oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut henkilötiedot. Jos
tiedoissa ilmenee virheellisyyksiä tai puutteita, voi rekisteröity pyytää korjaamaan tai
täydentämään tiedot oikeiksi.
Vastustamisoikeus eli oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä, mikäli
rekisteröity kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti tai ilman
asianmukaista oikeutta.
Poisto-oikeus eli oikeus pyytää poistamaan rekisteriin tallennettuja tietoja.
Rekisteröidyllä on lisäksi o
 ikeus rajoittaa tietojen käsittelyä.
Tiedonsiirto-oikeus eli oikeus siirtää tietojaan järjestelmästä toiseen.
Valitusoikeus e
 li oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos rekisteröity kokee,
että henkilötietojen käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä toteuttamasta vastustamista tai poistoa koskevaa pyyntöä
ainoastaan laissa säädetyin perustein. Mikäli rekisterinpitäjä ei suostu rekisteröidyn
vaatimuksiin, on rekisteröidyllä oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle. Rekisteröidyllä on
myös oikeus vaatia, että kiistanalaisten tietojen käsittelyä rajoitetaan siksi aikaa, kunnes asia
saadaan ratkaistuksi.

14. Yhteydenotot
Rekisterinpitäjän ajantasaiset yhteystiedot löytyvät yhdistyksen kotisivuilta osoitteesta
skhhry.fi.
Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti tai
henkilökohtaisesti kohdassa kaksi (2) nimetylle yhteyshenkilölle.

15. Muutokset tietosuojaselosteessa
Mikäli muutamme tätä selostetta, laitamme muutokset näkyville selosteeseen päivättyinä.
Mikäli muutokset ovat merkittäviä, voimme informoida näistä myös muulla tavoin, kuten
sähköpostitse tai laittamalla sivuillemme asiasta ilmoituksen. Suosittelemme, että käytte
säännöllisesti sivuillamme ja huomioitte mahdolliset muutoksemme selosteessa.

