Suomen Amerikanakita Ry:n Tietosuojaseloste

Rekisterin pitäjä:
Suomen Amerikanakita ry. Kansainvälisissä yhteyksissä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä
Finnish American Akita Club.
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja ylläpitää puhdasrotuisen amerikanakitan kasvattamista, jalostusta,
jalostusneuvontaa ja kouluttamista seurakoirana. Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa seuraamalla rodun kehitystä
ja tekemällä rotua koskevia aloitteita, kirjaamalla ja julkaisemalla näyttely- ja koetuloksia, antamalla
jalostusneuvontaa kasvattajille, toimeenpanemalla koiranäyttelyitä ja järjestämällä koulutus- ja
tiedotustilaisuuksia rotujen harrastajille ja arvostelutuomareille, julkaisemalla lehteä ja muita tiedotteita, sekä
harrastamalla muuta samantapaista koiran jalostusta ja koulutusta edistävää toimintaa. Yhdistys toimii Suomen
Seurakoirayhdistys-Finlands Sällskapshundförening ry:n alaisuudessa ja sitä kautta edelleen Suomen
Kennelliitto-Finska Kennelklubben r.y:n jäsenenä. Yhdistyksen toiminta kattaa koko Suomen ja yhdistyksen
virallinen kieli on suomi. Yhdistys seuraa kenneltoiminnan kehitystä niin kotimaassa kuin ulkomaillakin,
varsinkin edustamansa rodun osalta ja tekee tarvittaessa alan kehittämistä koskevia aloitteita tai ottaa osaa
niihin. Erityisesti yhdistys seuraa amerikanakita - rodun tilannetta ja kehitystä maailmalla, varsinkin USA:ssa,
joka on rodun kehityksen ja vaalimisen näkökulmasta rodun varsinainen ja oikea kotimaa huolimatta rodun
kaukaisesta kytköksestä Japaniin. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja
testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta, sekä toimeenpanna
asianmukaisen luvan saatuaan arpajaisia, myyjäisiä ja rahankeräyksiä. Jäsenet voivat hallituksen
suostumuksella muodostaa paikallisia rekisteröimättömiä amerikanakita harrastuspiirejä ja –osastoja.

Kerättävät tiedot:
Keräämme jäseniltä jäsenhakemuksessa seuraavat tiedot:


Hakijan nimi (etu- ja sukunimi)



Jäsenyyden laatu ( vuosi-, kasvattaja-, ainais- tai kannatusjäsen)



Perhejäsenien nimet



Katuosoite



Postinumero ja postitoimipaikka



Sähköpostiosoite



Puhelinnumero

Ilmoittaessaan perhejäsenen tai pentuejäsenien tiedot meille, ilmoittaja vastaa siitä, että ilmoitettava henkilö
on tietoinen tietojensa luovutuksesta ja on antanut sille suostumuksensa.
Mikäli jäsen osallistuu johonkin yhdistyksen järjestämään tapahtumaan, oli kyseessä sitten koulutus, kilpailu tai
muu tapahtuma, jäseneltä kerätään vain tarpeelliset tiedot tapahtumaan osallistumista varten.

Miksi tarvitsemme tietoja ja mihin keräämme tiedot:
Käytämme tietoja kerätäksemme tiedon kulloinkin voimassa olevasta jäsenmäärästämme. Tarjoamme myös
jäsenillemme vaihtuvia etuja, ja näiden etujen edellytyksenä on yhdistykseen kuuluminen ja jäsenmaksun
maksaminen. Suomen lainsäädäntö edellyttää, että yhdistys ylläpitää ajantasaista tietoa yhdistykseen
kuuluvista henkilöistä.

Arkaluontoiset tiedot:
Emme kerää jäseniltämme mitään tietoja mitkä luetaan arkaluontoiseksi. Tälläisiä ovat muun muassa
seksuaalinen suuntautuminen, etninen alkuperä, henkilön terveys tai muuta vastaavaa tietoa.

Tietojen luovutus eteenpäin:
Emme luovuta tietoja jäsenrekisteristämme ulkopuoliselle.

Turvallisuus:
Olemme tehneet tarvittavat toimenpiteet jäsenrekisterin suojaamiseksi. Jäsenrekisterin tiedot eivät ole
avoimesti muiden kuin jäsensihteerin. Ja mahdollisesti tarvittaessa osittain (Nimi, postitoimipaikka) hallituksen
jäsenillä.

Jäsenen oikeudet:
Jäsenellä on oikeus saada tietoonsa hänestä tallennetut tiedot, sekä pyytää niiden korjaamista. Jäsenellä on

velvollisuus myös ilmoittaa tiedoissaan tapahtuneista muutoksista, esimerkiksi osoitteen- tai puhelinnumeron
muutoksesta.
Jäsenellä on oikeus kieltää tietojensa käyttö. Tässä yhteydessä jäsenen oikeus käyttää yhdistyksen tarjoamia
etuja lakkaa, samoin kuuluminen yhdistyksen ylläpitämään jäsenryhmään. Jäsenen tietoja voidaan kuitenkin
käsitellä kiellon jälkeen siltä osin kuin Suomen lainsäädäntö tai yhdistyksen säännöt niin edellyttävät.
Yhdistyksellä on myös oikeus käsitellä jäsenen tietoja kiellosta huolimatta, mikäli jäseneen kohdistuu
yhdistyksen sääntöjen tai Suomen lainsäädännön mukaisia toimenpiteitä.
Jäsenellä on myös oikeus pyytää tietojensa poistamista. Jäsenen tulee kuitenkin huomioida, että tiedot voidaan
poistaa vain siltä osin kun niitä ei Suomen lainsäädännön tai yhdistyksen sääntöjen mukaan tule säilyttää.
Esimerkiksi maksettuja jäsenmaksujatietoja, hallituksen päätöksiä jäseneen liittyen ja muuta
toimintakertomukseen liittyviä tietoja säilytetään 10 vuotta.
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä yhdistyksen säännöissä mainitulla tavalla. Tällöin jäsenen tiedot
poistetaan jäsenrekisteristä, mutta säilytetään siltä osin, kun Suomen lainsäädäntö tai yhdistyksen säännöt
vaativat.

