TIETOSUOJASELOSTE
laadittu: 8.5.2018
versio: 1.0

1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö
Rekisterinpitäjä:
Osoite:
Puh:
E-mail:
Yhteyshenkilöt:

Suomen Kissaliitto ry
Y-tunnus 0892119-7
Palkkatilankatu 7 B 109, 00240 Helsinki
0600 306 406
toimisto@kissaliitto.fi
Katja Kinnunen
rotukirjaaja@kissaliitto.fi
Tiina Räsänen
tiina.rasanen@kissaliitto.fi

2. Rekisterit sekä henkilötietojen käsittelyn perusteet ja käyttötarkoitus
a) Jäsenrekisteri
Jäsenrekisteri koostuu Suomen Kissaliiton (jäljempänä Kissaliitto) jäsenyhdistysten jäsenten
(rekisteröityjen) henkilötiedoista, joiden tallentaminen on tarpeellista liiton tai sen jäsenyhdistysten toiminnalle. Näiden tietojen osalta Kissaliitto toimii henkilötietojen KÄSITTELIJÄNÄ.
Kissaliitolla ja jäsenyhdistyksillä on erillinen sopimus koskien jäsenrekisteritietojen käsittelyä.
Kissaliitto ei vastaa jäsenyhdistysten itsensä mahdollisesti ylläpitämistä erillisistä jäsentiedoista.
b) Näyttelyrekisteri
Näyttelyrekisteri muodostuu näyttelyyn osallistuvien kissojen omistajien henkilötiedoista. Osa
näistä tiedoista poimitaan jäsenrekisteristä, osa omistajarekisteristä.
Kissaliiton jäsenyhdistys (tässä näyttelynjärjestäjä) vastaa tämän rekisterin tietojen koostamisesta ja oikeellisuudesta.
c) Toimihenkilörekisteri
Toimihenkilörekisteri koostuu Kissaliiton sekä jäsenyhdistysten toimihenkilöiden henkilötiedoista. Tiedot poimitaan jäsenrekisteristä.
d) Omistajarekisteri
Omistajarekisteri koostuu niiden henkilöiden tiedoista, joilla ei ole Kissaliiton jäsenyhdistysten
jäsenyyttä. Näiden tietojen osalta Kissaliitto toimii REKISTERINPITÄJÄNÄ.
Rekisteriin kerättäviä tietoja ovat mm.
- ulkolaisten näytteilleasettajien ja kasvattajien henkilötiedot
- mikrosirurekisteriin tallennettujen kissojen omistajien henkilötiedot
Yllämainittujen rekisterien ylläpito ja henkilötietojen käsittely tapahtuu OMAKISSA-järjestelmässä.
Henkilötietojen käsittely perustuu Kissaliiton sääntöjen 2 § kohdassa määriteltyihin tarkoituksiin sekä liiton jäsenyhdistysten lainsäädännölliseen ja sääntöjenmukaiseen velvoitteeseen
ylläpitää jäsenrekisteriä sekä tietyissä tapauksissa sopimuksen täytäntöönpanoon. Jälkimäisellä tarkoitetaan Kissaliiton roolia jäsenyhdistysten jäsentietojen käsittelystä tehtyä sopimusta liiton ja jäsenyhdistyksen välillä.

3. Käsiteltävät henkilötiedot
Rekistereissä käsitellään rekisteröityjen henkilö- ja yhteystietoja sekä muita jäsenyyteen liittyviä tarpeellisia tietoja. Henkilötietoja ovat (* pakolliset):
- nimi*
- postiosoite*
- sähköpostiosoite*
- kotikunta*
- puhelinnumero
- kieli
- titteli
- syntymävuosi
- ulkomainen postiosoite
- kotisivu
- markkinointikiellot
- tilitiedot

4. Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään:
jäseneksi liittyminen
mikrosirukortit (paperi-ilmoitus & eläinlääkärirajanpinta)
omistajanvaihdos- ja -muutoslomakkeet
näyttelyilmoittautumiset

5. Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva
Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ja tallennettu OMAKISSA-järjestelmään, johon on
rajattu pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja tehtäviensä hoitamiseksi.
Kyseisillä henkilöillä on käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat.
Henkilötiedot on suojattu ulkopuoliselta käytöltä ja tietojen käyttöä valvotaan. Jäsenyhdistyksen jäsenellä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasanasuojaus. Kissaliiton ulkopuolelle lähetettävät
henkilötiedot salataan.

6. Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot
Rekisterissä olevia henkilötietoja luovutetaan
- Kissaliiton jäsenyhdistyksille liiton ja jäsenyhdistysten toimintaan liittyvien toimenpiteiden ja
palveluiden toteuttamiseksi
- FIFé; sääntöjen mukaiset tiedot
- Ruotsin, Norjan, Tanskan, ja Islannin FIFé-jäsenille Rekisterisääntöjen § 18.7 perusteella
- Viranomaisille virkatehtäväpyyntöihin perustuen
Henkilötietoja voidaan siirtää myös muille palveluntarjoajille liiton toimintaan liittyvien toimenpiteiden
ja palveluiden toteuttamiseksi. Rekisterien teknisen ylläpidon toteuttava rekisterinpitäjän yhteistyökumppani voi siirtää henkilötietoja soveltuvan yksityisyyden suojaa koskevan lainsäädännön ja tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

7. Henkilötietojen siirrot Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Rekisterien henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
muussa kuin kohdassa 6 mainitussa tilanteessa sekä FIFén Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolisille jäsenliitoille ainoastaan rekisteröidyn omasta pyynnöstä.

8. Henkilötietojen säilytysaika
a) Jäsenrekisteri
Henkilötiedot säilytetään rekisterissä niin kauan kuin henkilö on Kissaliiton jäsenyhdistyksen jäsen.
Jäsenyyden päättymisen jälkeen henkilötietoja säilytetään 10 vuoden ajan jäsenyyden päättymisestä. Henkilötiedot voidaan säilyttää myös tätä kauemmin, jos sovellettava lainsäädäntö tai Kissaliiton sopimusvelvoitteet kolmansia kohtaan edellyttävät pidempää säilytysaikaa.
b) Näyttelyrekisteri
Näyttelykohtaiset tiedot säilytetään 6 vuoden ajan näyttelypäivämäärästä.
c) Toimihenkilörekisteri
Kuten kohta a) Jäsenrekisteri.
d) Omistajarekisteri
Varsinaisia tietoja säilytetään rekisterissä 20 vuoden ajan laskettuna rekisteröidyn nimiin merkityn
kissan syntymästä. Tämän jälkeen kissan tietoihin jää ainoastaan viimeisen rekisteriin merkityn henkilön nimitieto.

9. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on lähtökohtaisesti oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti, milloin tahansa:
-

-

saada tieto henkilötietojensa käsittelystä;
saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat Kissaliiton käsittelemät henkilötiedot;
vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä;
vaatia henkilötietojensa poistamista;
peruuttaa suostumuksensa ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen;
vastustaa henkilötietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä
perusteella siltä osin kuin henkilötietojen käsittelyperusteena on Kissaliiton oikeutettu etu;
saada henkilötietonsa koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle edellyttäen, että rekisteröity on itse toimittanut kyseiset henkilötiedot Kissaliitolle ja
että Kissaliitto käsittelee kyseisiä henkilötietoja rekisteröidyn suostumuksen perusteella ja
käsittely suoritetaan automaattisesti;
vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista ja
koska tahansa vastustaa henkilötietojensa käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin. Rekisteröity voi antaa Kissaliitolle kanavakohtaisia suoramarkkinointia koskevia suostumuksia ja
kieltoja.

Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö tämän tietosuojaselosteen kohdan 11. Yhteydenotot mukaisesti. Kissaliitto voi pyytää rekisteröityä tarkentamaan
pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä. Kissaliitto voi tarvittaessa kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä
perusteella.

10. Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle
Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen
Euroopan unionin jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa rekisteröidyn asuinpaikka tai työpaikka
sijaitsee, mikäli rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.
11. Yhteydenotot
Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja
muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse; Jäsenrekisteriä koskevat rekisteröidyn oman jäsenyhdistyksen kautta yhdistyksen antamien ohjeiden mukaisesti, muut rekisterit, tietosuojaseloste ja
muut yhteydenotot toimisto@kissaliitto.fi

12. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen
Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä
tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 8.5.2018.

