Rekisteri- ja tietosuoja seloste
Tämä on Rahkolan Eränkävijät ry:n henkilötietolain (10 ja 24 § )ja EU:n yleisen tietosuojaasetuksen (GDPR)mukainen rekisteri-ja tietosuoja seloste.
1. Rekisterinpitäjä
Rahkolan Eränkävijät ry 0830505-2
Rajatie 6, 43100 Saarijärvi
2. Rekisterin/rekisterinpitäjän vastuuhenkilöt
Seuran puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri
3. Rekisterin nimi
Rahkolan Eränkävijät ry:n metsästys vuokrasopimus rekisteri.
4. Oikeus peruste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeus peruste henkilötietojen käsittelylle on:
 sopimus (metsästys vuokrasopimus) maanomistajan kanssa (vuokranantaja)
Henkilötietoja voidaan käsitellä vain ennalta määriteltyihin käyttötarkoituksiin, jotka ovat
seuraavat:
 metsästys vuokrasopimusten ylläpito
 yhteydenpito vuokranantajaan
5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:
 vuokranantajan nimi
 vuokranantajan yhteystiedot (puhelinnumero,sähköpostiosoite,osoite)
 metsästys vuokrasopimuksen kohdetta koskevat kiinteistö tiedot(kunta,kylä,tilan nimi,
kiinteistötunnus.)
6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterin tiedot saadaan säännönmukaisesti:
 Vuokranantajalta sähköpostitse, puhelimitse, sopimuksista, tapaamisista ja muista
tilanteista, joissa vuokranantaja luovuttaa tietojaan
 Tietoja voidaan myös tarkistaa kiinteistö tietojärjetelmästä
7. Tietojen säilyttäminen
Tietoja säilytetään rekisterissä metsästys vuokrasopimuksen voimassaoloajan.
Voimassaoloajan päättymisen jälkeen sopimus tehdään uudelleen vuokralaisen kanssa tai
sopimus poistetaan rekisteristä.

8. Henkilötietojen käsittelijät
Rekisterinpitäjän vastuuhenkilöt voivat käsitellä henkilötietoja voimassaolevan tietosuoja
lainsäädännön mukaisesti. Rekisterinpitäjä voi myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn
kolmannelle osapuolelle (esim.ulkoinen tallennus palvelu ), jolloin taataan sopimus järjestelyin,että
henkilötietoja käsitellään kulloinkin voimassaolevan tietosuoja lainsäädännön mukaisesti ja
muutoin asianmukaisesti tässä tietosuoja käytännössä esitetyllä tavalla.
9. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuta rekisteritietoja EU:n tai ETA :n ulkopuolelle. Tietoja ei luovuteta
säännönmukaisesti muille tahoille.Voimme luovuttaa henkilötietoja ainoastaan toimi
valtaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä,
kulloinkin voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla tavalla.
10. Rekisteröidyn oikeudet
Vuokranantajalla on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu.
Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö
tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle.Vuokranantajalla on oikeus poistaa tiedot
ilmoittamalla siitä kirjallisesti postitse tai sähköpostitse. Rekisterinpitäjä voi pyytää
tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa
asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden
kuluessa).
11. Rekisterin suojauksen periaatteet
Fyysisen rekisterin osalta sopimusten käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja
henkilötietoja käsitellään tietosuoja sääntelyn ja hyvän tietojenkäsittely tavan mukaisesti.
Fyysiset sopimukset säilytetään lukitussa tilassa ja vain vastuu henkilöillä on pääsy
sopimus arkistoon.
Kun rekisteritietoja säilytetään ulkoisen tallennus palvelun toimittajan internetpalvelimilla,niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan
sopimuksellisesti erillisellä tietosuoja liitteellä.
Rekisterinpitäjä huolehtii siitä,että tallennettu ja tietoja sekä järjestelmän käyttöoikeuksia ja
muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti
ja vain vastuu henkilöiden toimesta.

