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Myrskylän pelastuskoirat ry:n tietosuojaseloste koskien maanomistajia 

 

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 5489 865 

Hallituksen sihteeri: Marke Kuosa 040 561 4511 

myrskylan.pelastuskoirat@gmail.com sekä ilmot.mypeko@gmail.com 

 

3. Rekisterin nimi 

Myrskylän pelastuskoirat ry:n rekisteri maanomistajille 

 

4. Rekisterin käyttötarkoitus 

Rekisteri perustuu Myrskylän pelastuskoirat ry:n sekä maanomistajien välisiin sopimuksiin metsien käytöstä 

pelastuskoiratoimintaan. Rekisterissä olevien henkilötietoja sekä heidän omistuksessaan tai hallinnassaan 

olevien maa-alueiden tietoja käsitellään vain maankäyttöön liittyvien sopimusten ylläpitoon ja 

päivittämiseen sekä yhteydenpitoon maanomistajien kanssa.  

 

5. Rekisterin tietosisältö 

Rekisteri sisältää metsänkäytön sopimuksiin liittyviä tietoja sekä maanomistajan yhteystietoja. Näitä tietoja 

ovat: 

- Maanomistajan etu- ja sukunimi 
- Maanomistajan mahdollinen sähköpostiosoite 
- Maanomistajan puhelinnumero 
- Maankäyttö eri pelastuskoiralajeissa (haku/jälki)  
- Maankäyttö metsästysaikana 
- Maankäytön sopimuksen kohteena olevan kohteen kiinteistötiedot (kunta, kylä, tilan nimi, 

kiinteistötunnus). 
 

Rekisterinpitäjä säilyttää henkilötietoja lakien ja määräysten sallimassa laajuudessa enintään kuuden (6) 

vuoden ajan viimeisimmästä rekisteröintitapahtumasta, joka koskee rekisteröityä maanomistajaa.  

Henkilötietoja ei yhdistyksessä säilytetä manuaalisesti.  Säilytysaika on perusteltu tietosuojavelvoitteiden 

täyttämiseksi tai todisteiksi mahdollisissa riita-asioissa.  Maankäyttöoikeuden päätyttyä henkilötiedot 

poistetaan reksiteristä.   
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6. Säännönmukaiset tietolähteet 

Henkilö- ja yhteystiedot saadaan maanomistajalta itseltään sähköpostitse, puhelimella tai tapaamisissa. 

Tietoja kiinteistötunnuksista sekä kiinteistön rajoista saadaan myös maanmittauslaitoksen verkkosivuilta.  

 

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset 

Maanomistajatietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. 

 

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. 

 

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.  

 


