SELOSTE VUOTUNGIN METSÄSTYSSEURA RY:N
HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYSTÄ

1. HENKILÖREKISTERI

1.1 REKISTERIN NIMI

Vuotungin metsästysseura ry:n jäsenrekisteri

1.2 REKISTERINPITÄJÄ

Nimi:
Verkkosivut:
Osoite:
Puh.
Sähköposti:

Vuotungin metsästysseura ry
www.vuotunginmetsastysseura.fi
Sihverintie 14, 93600 KUUSAMO
040-5233115
vuotunginms@gmail.com

1.3 REKISTERIASIOISTA VASTAAVA HENKILÖ
Metsästysseuran sihteeri:
Nimi:
Teemu Takalo
Puh:
040-724 7568
Sähköposti: teemujanijuhanitakalo@gmail.com

1.4 PERUSTE HENKILÖTIETOJEN KERÄÄMISEEN JA HENKILÖTIETOJEN
KÄSITTELYN TARKOITUS

Henkilötietojen keräämisen perusteena on yhdistyslain (503/1989) 11 §. Jäsentietoja kerätään
yhdistyksen toimintaa, jäsenasioiden hoitamista, tiedottamista ja laskutusta varten.

1.5 REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteriin kerätään pakollisina tietoina yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot, eli
jäsenen nimi ja kotipaikka. Lisäksi voidaan kerätä jäsenen tarvittavat yhteystiedot, jäsenyystiedot ja
jäsenmaksutiedot. Rekisterinpitäjä rajaa tarvitsemansa henkilötiedot ja kerää vain toimintansa
kannalta tarpeellisia tietoja. Vanhentuneet ja toiminnan kannalta tarpeettomat tiedot poistetaan
vuosittain.

1.6 REKISTERIN TIETOLÄHTEET

Tiedot rekisteriin saadaan jäsenhakemuksen kautta. Jäseneksi hyväksymisen jälkeen jäsenellä on
velvollisuus ilmoittaa muuttuneista tiedoistaan puheenjohtajalle tai sihteerille.
Maanomistajatietoja päivitetään tarvittaessa maanmittauslaitoksen tiedoista.

1.7 TIETOJEN LUOVUTTAMINEN JA TIETOJEN SIIRTO

Rekisterinpitäjä ei luovuta henkilötietoja kolmansille. Rekisterinpitäjä voi luovuttaa anonyymejä
tietoja metsästäjäliitolle ja metsästyskoirien rotujärjestöille. Anonyyminä tietona pidetään
esimerkiksi jäsenistön kokonaismäärää koskevaa tietoa.
Rekisterinpitäjä voi sisäisesti siirtää henkilötietoja luodessaan yhdistykseen toimintaan liittyvän
uuden henkilörekisterin. Rekisterinpitäjä täydentää tätä asiakirjaa uuden rekisterin rekisteriselosteen
osalta.

1.8 REKISTERIN TEKNISET JA ORGANISATOORISET TURVATOIMET

Jäsenrekisteri säilytetään ja sitä ylläpidetään sähköisessä muodossa. Jäsenrekisteri on muodostettu
Metsänpoika-ohjelmistolla. Ohjelmistosta otetaan päivitysten yhteydessä varmuuskopio, jota
säilytettään lukitussa tilassa. Pääsy rekisteriin on ensisijaisesti sihteerillä ja tarvittaessa
puheenjohtajalla sekä rahastonhoitajalla. Muilla jäsenillä ei ole pääsyä tallennettuun ja suojattuun
rekisteriin.
Rekisteri on suojattu ulkopuoliselta käytöltä ja tietojen käyttöä valvotaan. Pääsy tiedostoihin on
suojattu tietoturvamenettelyllä, joka sisältää rajoitetut käyttöoikeudet, salasanasuojauksen,
ajantasaisen virustorjunnan ja palomuurisuojauksen.
Alkuperäiset allekirjoitetut jäsenhakemukset arkistoidaan paperisena lukitussa tilassa.

1.9 PÄÄSY HENKILÖTIETOIHIN

Rekisteröidyllä on oikeus saada vahvistus hänen henkilötietojensa käsittelystä, oikeus tarkastaa
henkilörekisteriin talletetut tietonsa ja oikeus saada jäljennös rekisteröityä koskevista
henkilötiedoista. Vahvistus-, tarkastus- ja jäljennöspyyntö on tehtävä kirjallisesti rekisterinpitäjälle.
Yhdistystoiminnan laatu ja resurssit huomioiden rekisteröity voi käyttää edellä mainittuja
oikeuksiaan maksutta kerran vuodessa.

1.10 REKISTERITIETOJEN KORJAAMINEN JA POISTAMINEN

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn henkilön
vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen
kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.

2. MUU HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

2.1 PAIKKATIETO

Johdetun suurriistan yhteismetsästyksen yhteydessä metsästykseen osallistuvaan henkilöön voidaan
kohdistaa teknistä tarkkailua paikkatietoseurantana. Paikkatietoja ei tallenneta, eivätkä tiedot
muodosta henkilörekisteriä tai sen osaa. Paikkatiedolla tarkoitetaan tässä yhteydessä
metsästyskoiran ja yksittäisen metsästykseen osallistuvan henkilön reaaliaikaista paikkatietoa.
Paikkatieto annetaan metsästyksenjohtajan tai hänen asemassaan toimivan muun henkilön käyttöön
järjestelmien yhtenäisillä salasanakäytännöillä. Metsästyksenjohtaja tai hänen asemassaan toimiva
muu henkilö määrittelee turvallisuuden kannalta tarpeellisen paikkatiedon käyttämisen, johon
sisältyy myös paikkatiedon jakamisen laajuudesta päättäminen.
Paikkatiedon käsittelyn ja jakamisen perusteena ovat hengen- ja terveyden suojan lisäksi
lakisääteiset turvallisuusvelvoitteet, Metsästyslain (615/1993) 3:20.3 § sekä Metsästysasetuksen
(666/1993) 23 §.

