
     TIETOSUOJASELOSTE 

    Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 § 
Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen 
täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 

Laatimispäivä  
05.04.2022 

 
 

1a 
Rekisterin- 
pitäjä 

Nimi 

Suomen Amerikanstaffordshirenterrieriyhdistys ry  

Osoite 

Ahokatu 14 
53400 Lappeenranta 
Y-tunnus: 3011457-8 
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 

sihteeri@amstaffiyhdistys.net 

2 
Yhteyshenki- 
lö rekisteriä 
koskevissa 
asioissa 

Nimi 

Laura Parviainen 
Osoite 

Mikkelintie 20 

24800 HALIKKO 
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 

jasensihteeri@amstaffiyhdistys.net  

p. 050 440 8676 

3 
Rekisterin 
nimi 

Suomen Amerikanstaffordshirenterrieriyhdistys ry:n jäsenrekisteri 

4 
Henkilötieto- 
jen käsittelyn 
tarkoitus 
 
 
 
 
 
 

Rekisterin sisältämiä henkilötietoja käytetään 

 

- yhdistyksen jäsenasioiden hoitoon 

- jäsenistöä koskevaan tiedottamiseen yhdistyksen toiminnasta 

- kokouskutsujen ja jäsenlehden postittamiseen sekä 

- yhdistyksen toimihenkilöiden ja jäsenistön väliseen viestintään. 

 

 

 

5 
Rekisterin 
tietosisältö 

Rekisteriin merkitään jäsenen 

 

- etu- ja sukunimi 

- yhteystiedot (mm. osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite)  

- jäsennumero 

- yhdistykseen liittymispäivämäärä 

- jäsenmaksun suuruus ja maksupäivä  

- perhejäsenen nimi  

- tieto mahdollisesta pentuejäsenyydestä, kennelnimi      

6 
Säännönmu- 
kaiset tieto- 
lähteet 

Henkilötietoja kerätään pääsääntöisesti rekisteröidyltä itseltään, hänen perheenjäseneltään sekä 
rekisteröidyn henkilön koiran kasvattajalta, joka on saanut luvan henkiltietojen luovuttamiseen 
kyseessä olevalta jäseneltä.  

 

Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös väestörekisteristä sekä muista vastaavista julkisista 
osoitetietoja sisältävistä rekistereistä.  
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7 
Tietojen 
sään- 
nönmukaiset 
luovutukset 

Jäsenrekisterin tiedot voidaan luovuttaa konekielisessä muodossa jäsenlehden taittoa, painoa ja 
postitusta varten yhdistyksen ulkopuoliselle yhteistyökumppanille.  

 

Suomen Amerikanstaffordshirenterrieriyhdistys ry voi luovuttaa henkilötietoja voimassaolevan 
lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa. Suomen Amerikanstaffordshirenterrieriyhdistys ry 
voi luovuttaa henkilötietoja suoramarkkinointitarkoituksiin yhteistyökumppaneilleen, ellei rekisteröity 
ole kieltänyt tietojensa tällaista käsittelyä tai luovuttamista. 

8 
Tietojen 
siirto 
EU:n tai 
ETA:n 
ulkopuolelle 
 

Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

9 
Rekisterin 
suojauksen 
periaatteet 

A Manuaalinen aineisto 

Jäsenlista tulostetaan kerran vuodessa yhdistyksen vuosikokousta varten. Vuosikokouksen 
päätteeksi jäsenlista liitetään suljetussa kuoressa vuosikokosmateriaalia sisältävään kansioon, jota 
sihteeri säilyttää kotonaan. 

B ATK:lla käsiteltävät tiedot 

Suomen Amerikanstaffordshirenterrieriyhdistys ry:n interpohjaisen jäsenrekisteriohjelmiston, 
FloMembersin, tarjoaa Flo Apps Oy, Karjalankatu 2 A, 00520 Helsinki, Y-tunnus: 2238193-2. 
 
Pääsy FloMembers -ohjelmistoon on yhdistyksen jäsensihteerillä sekä palvelun ylläpitäjällä. 
FloMembers-jäsenrekisteriohjelmisto on selainpohjainen ja se on sijoitettu Planeetta Internet Oy:n 
isännöimälle virtuaalipalvelimelle, joka sijaitsee vartioidussa laitesalissa Helsingissä. 
 
Sähköpostitse välitetään vain kertakäyttösalasanoja ja ne säilytetään järjestelmässä kryptattuina. 
Suomen Amerikanstafforshrenterrieriyhdistys Ry:n jäsentiedot ovat omassa eriytetyssä 
tietokannassaan. Uudet jäsenet voivat täyttää liittymishakemuksen verkossa, jonka tiedot 
tallennetaan jäsenrekisteriin. 
 
Uudet jäsenet voivat täyttää liittymishakemuksen verkossa, jonka tiedot tallennetaan jäsenrekisteriin.  

10 
Tarkastus- 
oikeus 

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 pykälän mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia 
tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna 
kohdassa 2 mainittuun osoitteeseen.   

11 
Oikeus vaatia 
tiedon 
korjaamista 
 

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 29 pykälän mukaisesti oikeus vaatia korjausta omiin tietoihinsa. 
Korjauspyynnöt tulee lähettää kohdassa 2 mainittuun osoitteeseen.  



12 
Muut henkilö- 
tietojen käsit- 
telyyn liitty- 
vät oikeudet 
 

Henkilötietolain 30 pykälän mukaiset suoramarkkinointikiellot tulee lähettää kohdassa 2 mainittuun 
osoitteeseen. 

 


