Myrskylän pelastuskoirat ry:n jäsenrekisterin tietosuojaseloste

1. Rekisterin pitäjä
Myrskylän pelastuskoirat ry
Myrskyläntie 1285, 07680 Askola
myrskylan.pelastuskoirat@gmail.com
www-sivut: www.mypeko.com

2. Yhteyshenkilöt
Jäsensihteeri: Suvi Pöllänen 050 548 9865
Hallituksen sihteeri: Marke Kuosa 040 561 4511
Vapepan OHTO-järjestelmässä Mypekon hälytysryhmän ylläpitäjänä myös Mira Syri.
myrskylan.pelastuskoirat@gmail.com sekä ilmot.mypeko@gmail.com

3. Rekisterin nimi
Myrskylän pelastuskoirat ry:n jäsenrekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus
Rekisterin käyttötarkoituksena on jäsenten henkilötietojen sekä pelastuskoiratoimintaan liittyvien
koulutustietojen ajantasainen hallinta jäsenyyden aikana ja myös päättyneiden jäsenyyksien
dokumentaation hallinta henkilötietojärjestelmässä. Tämä rekisteriseloste huomioi myös jäsenten
mahdollisen Vapepan hälytysryhmätoiminnan.
Henkilö hyväksyy henkilötietojensa käsittelyn Myrskylän pelastuskoirat ry:ssä allekirjoittamalla
jäsenhakemuksen, jonka yhdistyksen hallitus hyväksyy.
Henkilötietojen käsittely perustuu oikeutettuun etuun, eli jäsenyyteen Myrskylän pelastuskoirat ry:ssä,
Myrskylän pelastuskoirat ry:n lainsäädännölliseen velvoitteeseen ylläpitää jäsenrekisteriä sekä tietyissä
tapauksissa sopimuksen täytäntöönpanoon Suomen pelastuskoiraliiton sekä Vapaaehtoisen
pelastuspalvelun kanssa. (OHTO)
Henkilötietojen käsittelyn merkittävänä tarkoituksena on huolehtia yhdistysten lakisääteisistä velvoitteista,
näitä ovat: jäsenluettelon pitäminen, jäsenmaksulaskutus, jäsenpalveluiden tuottaminen, jäsenviestintä
sekä yhdistystoimintaan ja eri sidosryhmiin liittyvä tiedottaminen. Henkilötietoja voidaan käyttää myös
jäsenyyteen, ja merkkipäiviin liittyviin muistamisiin sekä kunniamerkkien myöntämiseen.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisterissä käsitellään Myrskylän pelastuskoirat ry:n jäsenien henkilö- ja yhteystietoja sekä muita
jäsenyyteen sekä pelastuskoiratoimintaan ja Vapepan hälytysryhmätoimintaan liittyviä tarpeellisia tietoja.
Näitä tietoja ovat:
-

Jäsenen etu- ja sukunimi
Jäsenen koiran nimi- ja muut tarvittavat tunnistetiedot
Jäsenen kotipaikka
Jäsenen sähköpostiosoite
Jäsenen puhelinnumero
Jäsenen jäsennumero
Jäsenen syntymäaika (nuorisojäsenyysmahdollisuus sekä koetoimintaan oikeuttavat ikärajat)
Jäsenen luottamustoimet
Jäsenen suorittamat pelastuskoiratoimintaan kiinteästi liittyvät kurssit ja kokeet
Jäsenen kuuluminen hälytysryhmään

Rekisterinpitäjä säilyttää henkilötietoja lakien ja määräysten sallimassa laajuudessa enintään kuuden (6)
vuoden ajan viimeisimmästä rekisteröintitapahtumasta, joka koskee rekisteröityä. Henkilötietoja ei
yhdistyksessä säilytetä manuaalisesti. Paperiset jäsenhakemukset tuhotaan silppurissa sen jälkeen, kun
niiden tiedot on siirretty jäsenrekisteriin. Säilytysaika on perusteltu tietosuojavelvoitteiden täyttämiseksi tai
todisteiksi mahdollisissa riita-asioissa. Jäsenyyden päätyttyä henkilötiedot muokataan tunnistamattomiksi
ja niitä säilytetään tietosuoja-asetuksen tarkoittamaa tilastointia ja historiantutkimusta varten.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötiedot saadaan verkossa täytetystä jäsenhakemuslomakkeelta. Jäsenet voivat korjata ja täydentää
tietojaan ottamalla yhteyttä jäsensihteeriin. Muissa kuin Myrskylän pelastuskoiraliiton omissa kokeissa
suoritetut hyväksytyt tulokset saadaan myös pelastuskoiraliiton rekisteristä. Muita säännönmukaisia
tietolähteitä ei ole.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Jäsentietoja käsittelevät yhdistyksessämme vain ne luottamushenkilöt, joiden toimenkuva sitä edellyttää.
Näitä ovat erityisesti taloudenhoitaja/jäsensihteeri sekä hallituksen sihteeri, jotka toteuttavat
jäsenrekisterimme ylläpitoa sekä jäsentiedotusta. Eri toimintaryhmien ohjaajilla on oikeus niihin
jäsentietoihin, jotka ovat tarpeellisia eri harjoitusten sekä koulutustilanteiden läpiviemiselle.
Tietoja voidaan luovuttaa Vapaaehtoisen pelastuspalvelun (VAPEPA) hälytysryhmien hallinnoinnista
vastaaville henkilöille. Tämä hallinnointi tapahtuu OHTO-järjestelmässä.
Pelastuskoiraliiton alaisten jäsenyhdistysten jäsenille tarkoitettujen pelastuskoirakokeiden koetuloksia
koskevat tiedot luovutetaan Suomen Pelastuskoiraliitolle pelastuskoiratoimintaan (etsinnät) osallistumiseen
vaadittavaa rekisteröimistä ja hallinnointia varten.
Erikseen jäseniltä kysyttynä voidaan tietoja luovuttaa eri koulutustilaisuuksien vetäjille.

8. Tietojen luovutukset EU- tai ETA-maiden ulkopuolelle
Tietoja EU- tai ETA-maiden ulkopuolelle ei luovuteta.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötietoja säilytetään yhdistyksen tiedostoissa jäsensihteerin sekä hallituksen sihteerin toimesta.
Tiedostot ovat tietokoneella salasanan takana ja tietokoneet on suojattu palomuurilla. Paperilomakkeilla
kerätyt tiedot tuhotaan välittömästi silppurissa niiden käytyä tarpeettomiksi.

10. Rekisteröidyn oikeudet tarkistaa ja korjata tietoja sekä oikeus tulla unohdetuksi.
Rekisteröidyillä on oikeus tarkistaa, muokata tai pyytää poistettavaksi omia tietojaan. Tiedot näytetään
vain kyseiselle henkilölle tai alaikäisten lapsen kohdalla tämän huoltajalle. Pyytäjän henkilöllisyys
varmistetaan ennen tietojen näyttämistä.
Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä toteuttamasta vastustamista tai poistoa koskevaa pyyntöä 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.
Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti tai henkilökohtaisesti
kohdassa kaksi (2) nimetyille yhteyshenkilöille.

11. Muutokset tietosuojaselosteessa
Mikäli tietosuojaselosteemme muuttuu, laitamme muutokset näkyville selosteeseen päivättyinä. Mikäli
muutokset ovat merkittäviä, voimme informoida näistä myös muulla tavoin, kuten sähköpostitse tai
laittamalla sivuillemme asiasta ilmoituksen. Suosittelemme, että jäsenemme käyvät säännöllisesti
sivuillamme ja huomioivat mahdolliset muutoksemme selosteessa.

