
Tietosuojaseloste 

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679), artiklat 13 ja 14 mukainen tietosuojaseloste. 

 

1. Rekisterinpitäjä 

Pohjois-Karjalan Pystykorvakerho ry 

Rekisterinpitäjälle kuuluvista tehtävistä vastaa yhdistyksen hallitus, jonka puheenjohtajan ja jäsenten 

yhteystiedot löytyvät yhdistyksen kotisivuilta. 

 

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö 

Vuosittain valittava yhdistyksen sihteeri, jonka yhteystiedot löytyvät yhdistyksen kotisivuilta. 

 

3. Rekisterien nimet 

- Jäsenrekisteri 

- Julkinen tuomariluettelo 

 

4. Rekisterien käyttötarkoitukset 

- Yhdistyslain mukaisen jäsenrekisterin ylläpito. Jäsenrekisterin tietoja voidaan käyttää yhdistyksen asioista 

tiedottamiseen ja merkkipäivien muistamiseen. 

- Jäsenrekisterin henkilötietoja käytetään myös jäsenmaksujen lähettämiseen ja jäsensuhteen hoitamiseen. 

Tietoja ei käytetä suoramarkkinointiin. 

- Julkisen tuomarilistan tarkoitus on helpottaa tuomarin hankintaa linnunhaukkukokeisiin. 

 

5. Rekisterin sisältämät tiedot 

Jäsenrekisteri 

• Nimi 

• Osoite 

• Sähköpostiosoite 

• Puhelinnumero 

• Syntymäaika 

• Jäsenen ilmoittamat pätevyydet (koetoimitsijakortti, palkintotuomarikortti, ylituomarin pätevyys) 

Julkinen tuomarilista: 

• Nimi 

• Paikkakunta/postitoimipaikka 

• Joku toimiva yhteystieto (puhelinnumero tai sähköposti tai molemmat, ilmoittajan toiveen mukaan) 

• Vapaaehtoisena tietona palkintotuomarikortin hankintavuosi tai kurssin suorittamisvuosi, jos 

korttia ei vielä ole 

• Tieto ylituomaripätevyydestä, jos sellainen on 

 



 

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet 

Jäsenrekisteri: Jäseneksi -ilmoittautumislomakkeessa jäseneksi hakeutuvan oma ilmoitus tai sähköpostilla 

tehty hakemus. 

Julkinen tuomarilista: Tuomarilta kirjallisesti saadut tiedot ja kirjallinen lupa niiden julkaisuun Pohjois-

Karjalan Pystykorvakerhon kotisivujen julkisella tuomarilistalla. 

 

7. Tietojen luovutus 

Pohjois-Karjalan Pystykorvakerho ei luovuta jäsenrekisterinsä tietoja kolmansille osapuolille. 

Julkisen tuomarilistan tiedot ovat yhdistyksen kotisivuilla kaikkien nähtävillä. 

 

8. Rekisterin suojauksen periaate 

Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä ja tiedostot on suojattu normaalisti käytössä olevilla teknisillä 

suojausmenetelmillä. 

 

9. Tarkastusoikeus 

Jäsenellä on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja jäsenrekisteriin on tallennettu. Tiedot voi tarkistaa 

jäsenrekisterin ylläpitäjältä lähettämällä pyynnön yhdistyksen sihteerin sähköpostiin. 

 

10. Tiedon korjaaminen 

Jäsen voi päivittää/muuttaa omia perustietojaan lähettämällä sähköpostia yhteyshenkilölle. 

 

11. Henkilötietojen poistaminen 

Jäsen voi poistattaa omia tietojaan julkiselta tuomarilistalta lähettämällä sähköpostia yhteyshenkilölle. 

Jäsenrekisterin on yhdistyslain 11§ mukaan sisällettävä ainakin kunkin jäsenen täydellinen nimi ja 

kotipaikka. Jäsenkirjeiden toimittaminen, tiedottaminen ja laskutus edellyttävät myös joko toimivan 

sähköpostiosoitteen tai postiosoitteen lisäämistä rekisteriin. Halutessaan jäsen voi jättää syntymäaikansa 

ilmoittamatta tai pyytää poistamaan sen rekisteristä, ilmoittamalla toiveestaan sähköpostilla ylläpitäjälle. 


