TIETOSUOJASELOSTE
Suomussalmen metsästysseura ry jäsenrekisteri
1. Rekisterinpitäjä
Nimi:
Suomussalmen metsästysseura ry,
myöhemmin mainittuna tässä dokumentissa: seura
Yhteystiedot: Katso web-sivun kohdasta yhteystiedot
2. Rekisteriasioista vastaava henkilö
Henkilö/Nimi:
Seuran Puheenjohtaja
Seuran Sihteeri
Yhteystiedot: Katso web-sivun kohdasta yhteystiedot
3. Rekisterin nimi
Suomussalmen metsästysseura ry jäsenrekisteri
4. Rekisterin tietosisältö
Jäsenrekisterissä käsitellään
– henkilötietoja,
– metsästäjärekisteriin liittyviä tietoja,
– saalisrekisteriin liittyviä tietoja
– julkisen riistakonsernin, Suomen riistakeskuksen, riistanhoitoyhdistysten tai henkilön ja hänen
edustamiensa organisaatioiden tehtäviin ja toimintaan liittyviä tietoja
– henkilöiden tuottamia riistatietoja
– talkoopäiviin ja määriin liittyviä tietoja

Rekisteri voi sisältää seuraavia henkilötietoja:
– henkilötunnus, nimi ja vakituinen osoite,
– äidinkieli, kotikunta, Suomen kansalaisuustieto ja mahdollinen kuolinpäivä,
– puhelinnumero, sähköpostiosoite,
– metsästäjänumero, metsästäjätutkintoa ja riistanhoitomaksua koskevat tiedot,
– mahdolliset luvat ja suostumukset,
– mahdolliset henkilön turvakieltoon liittyvät tiedot,
– mahdolliset henkilölle myönnetyt huomionosoitukset,
– mahdolliset muut henkilön suostumuksella kerätyt tiedot.

Rekisteri voi sisältää seuraavia muita tietoja:
– henkilöiden tehtävistä ja jäsenyyksistä julkisessa riistakonsernissa, Suomen riistakeskuksessa,
riistanhoitoyhdistyksissä tai henkilön edustamissa organisaatioissa,
– Suomen riistakeskuksen ja riistanhoitoyhdistysten tapahtumatietoja,
– tietoja henkilön tai hänen edustamansa organisaation hakemista luvista sekä henkilölle tai hänen
edustamalleen organisaatiolle myönnetyistä luvista tai henkilön ostamista luvista,
– tietoja henkilön suorittamista koulutuksista ja koesuorituksista,
– henkilön antamia saalis-, havainto-, vahinko- ja vastaavia riistatietoja sekä paikkapisteitä,
– henkilön edustamien organisaatioiden alue-, ryhmä-, jäsen-, tehtävä-, paikkapiste- ja riistatietoja,
Rekisterissä on tietoja 1.10.1952 alkaen.
5. Rekisterissä olevien tietojen julkisuus tai salassa pidettävyys
Henkilö- ja muita tietoja käsitellään ja luovutetaan vain lainmukaisiin käyttötarkoituksiin, joista
säädetään tarkemmin henkilötietolaissa (523/1999) ja viranomaisten toiminnan julkisuudesta
annetussa laissa (621/1999).
6. Rekisterissä olevien tietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisterissä olevien tietojen käsittelyn tarkoituksena on tarjota seuran jäsenille mahdollisuus
harrastaa metsästystä sekä kaikkea sitä tukevia toimintoja, kuten esimerkiksi riistanhoitotyötä ja
riistalaskentaa.
Henkilötietoja säilytetään rekisterissä toistaiseksi. Vapaaehtoisesti luovutettuja saalis- ja
havaintotietoja henkilötietoineen säilytetään niin kauan, kunnes henkilö pyytää niitä poistettavaksi.
7. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan säännönmukaisesti:





henkilöltä itseltään erilaisilla menetelmillä,
Suomen riistakeskuksen ylläpitämistä metsästäjärekisteristä, lupahallintajärjestelmästä ja
muista Suomen riistakeskuksen järjestelmistä,
Metsähallituksen järjestelmistä,
Luonnonvarakeskuksen järjestelmistä

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan
talousalueen ulkopuolelle
Tietoja luovutetaan säännönmukaisesti:






Suomen metsästäjäliitolle,
Riistanhoitoyhdistykselle,
Suomen riistakeskukselle,
Luonnonvarakeskukselle ja
Metsähallitukselle.

Tietoja voidaan luovuttaa teknisen käyttöyhteyden avulla.

9. Rekisteröidyn oikeudet
Tarkastus- ja oikaisuoikeus
Henkilöllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastusoikeutta
koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina kohdassa 1. mainittuun
osoitteeseen.
Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää virheen korjaamista koskevan
pyynnön kirjallisesti kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen.
Kielto-oikeus ja suostumus
Suoramainontaa, etämyyntiä, muuta suoramarkkinointia, markkina- ja mielipidetutkimusta varten
tietoja luovutetaan vain rekisteröidyn antamalla suostumuksella.
Rekisteristä ei luovuteta tietoja henkilömatrikkelia tai sukututkimusta varten.
Kielto- ja oikaisuasioissa rekisteröity voi olla yhteydessä kohdassa 2. mainittuun rekisteriasioista
vastaavaan henkilöön.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterissä olevia tietoja ovat oikeutettuja käsittelemään vain ne seuran henkilöt, joilla
toimenkuvansa puolesta on oikeus käsitellä niitä. Lisäksi henkilön yhteystietoja on oikeus käsitellä
henkilöillä, jotka toimivat kyseisiä tehtäviä suorittaessaan virkavastuulla tai henkilön antamalla
suostumuksella.

Sähköisesti tallennetut tiedot
Seuran jäsenrekisteri toimii ympäristössä, joka on suojattu palomuurilla ja muilla teknisillä
keinoilla. Palveluun otetaan yhteys suojatulla verkkoyhteydellä.
Manuaalinen aineisto
Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa.
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