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FCI:N ARVOKILPAILUUN ILMOITTAUTUMINEN 

 

Kilpailu ja pvm: MM 2018  
RATAJUOKSUN MAAILMANMESTARUUSKILPAILU 31.8.-2.9.2018 AWANS, BELGIA 

Koiran tiedot 

Rotu: Virallinen nimi: 

  

Rekisterinumero: Syntymäaika: Sukupuoli: 

   

Tunnistemerkintä: Koelajin kilpailukirjannumero: 

  

Omistajien tiedot 
Vain Kennelliittoon ilmoitettu/ilmoitetut omistajat siinä järjestyksessä kuin ne ovat merkitty rekisteriin. Kennelliiton 

jäsennumero niiltä omistajilta, jotka ovat Kennelliiton jäseniä. Omistajan tilinumeroa kysytään Kennelliiton 
otteluavustusten maksamista varten. 

Omistaja 1 nimi: Kennelliiton jäsennumero: 

  

Omistaja 2 nimi: Kennelliiton jäsennumero: 

  

Omistaja 3 nimi: Kennelliiton jäsennumero: 

  

Koiran vastuuhenkilö matkan ajan: 

 
Kennelliiton jäsennumero: 

 Vastuuhenkilön ja koiran vakuutus.                        Allekirjoitus:     

☐ 
Kyllä, minulla ja yllämainitulla koiralla on 
ilmoittautumistiedoissa mainittu SKL:n vaatima 
vakuutus 

 

Omistajan osoite: 

 

Puhelinnumero: Sähköpostiosoite: 

  

Tilinumero (IBAN): Tilinomistajan nimi: 

  

Olen tutustunut liitteenä olevaan tietosuojaselosteeseen ja suostun siihen, että antamani tiedot lisätään 
rekisteriin.  
Ilmoittautumista ei voida hyväksyä ilman jokaisen haltijan/omistajan suostumusta (rasti ja allekirjoitus).  

 

☐  
Koiran vastuuhenkilö, pvm, 
allekirjoitus ja nimenselvennys 

☐  
Omistaja 1, pvm, allekirjoitus ja 
nimenselvennys 

☐  
Omistaja 2, pvm, allekirjoitus ja 
nimenselvennys 

☐  
Omistaja 3, pvm, allekirjoitus ja 
nimenselvennys 
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FCI:n arvokilpailuun ilmoittaudutaan vain tällä kaavakkeella ja sen tulee olla kaikilta osin täytetty.  Katso myös 

”FCI 2018 arvokilpailuun ilmoittautuminen”-ohje. Kulloinkin kyseessä olevasta kilpailusta julkaistaan erillinen kutsu 
Suomen Vinttikoiraliitto ry:n nettisivuilla ja kutsun saapumisesta riippuen Vinttikoiralehdessä. Ilmoittautuminen vain 
postitse kutsussa erikseen ilmoitetun ohjeen mukaan. Ei kirjattuja kirjeitä. 
Ilmoittautumismaksun tulee olla maksettu Suomen Vinttikoiraliitto ry:n tilille OKOYFIHH  
FI61 5068 0620 1299 89 ilmoittautumisajan sisällä. Maksun lisätietoihin kilpailu ja koiran kilpailukirjan nro. 
Ilmoittautumismaksuja ei palauteta. Kuitti maksetusta ilmoittautumismaksusta on liitettävä ilmoittautumisen 
mukaan. HUOM! Suomea voi edustaa vain koira, joka on rekisteröity SKL-FKK:n koirarekisteriin ja jonka omistajan tulee 

olla SKL-FKK:n jäsen. 
Pakolliset liitteet 

 kopio koiran rekisterikirjasta 

 kopio kilpailukirjasta (ilmoittautumispäivän tilanne, niin että ilmoittautuessa näkyy myös edellisen kalenterivuoden 
kaikki tulokset), myös sivusta, jossa näkyy kilpailukirjan numero, omistajan tiedot ja mitattavilla roduilla myös sivusta, 
jossa näkyy mittaustulos 

 kopio maksukuitista 

 kopio Suomen Kennelliiton jäsenmaksusta/jäsenmaksuista (pankin maksukuitti tai kuitti omakoirasta) 

 kopio SKL:n omistajatodistuksesta (valtuutusavaimen voi halutessaan peittää) 

 kopio kansainvälisen näyttelyn näyttelyarvostelusta, mikäli sellainen on (tulos CACILia varten, vähintään 

laatumaininta ”erittäin hyvä” ”aikuisten luokasta” nuo, avo, valio- tai käyttöluokasta) 

Mikäli vaadittuja liitteitä ja tietoja ei ole, ei ilmoittautumista voida hyväksyä. Tarkista, että 
allekirjoitukset on vaadituissa kohdissa. 
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Tietosuojaseloste 
Tämä on henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen rekisteri- ja 

tietosuojaseloste. Laadittu 1.7.2018. 

Rekisterinpitäjä 
Suomen Vinttikoiraliitto ry 

Silkokuja 3 D 38, 00700 Helsinki 

sihteeri.svkl@gmail.com 

www.suomenvinttikoiraliitto.fi 

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa 
Suomen Vinttikoiraliitto ry 
Kilpailuvaliokunta, puheenjohtaja / Kansainvälisten asioiden sihteeri 
Tiina Sarjanen, tiina.sarjanen@gmail.com 

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste 
Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste perustuu rekisteröidyn antamaan suostumukseen.  

Koiran omistajan/haltijan henkilötietoja käsitellään arvokilpailuilmoittautumisen ja joukkueeseen 

osallistumisen vuoksi.  

 Koiran ilmoittautuminen arvokilpailuun  

 Kokeissa kilpailleiden koirien omistaja-/vastuuhenkilötiedot voidaan julkaista kokeen tulosten 

yhteydessä  

 Yhteydenottaminen omistajiin / vastuuhenkilö  

 Tiedotteiden lähettäminen  

 Kansainvälisiin arvokilpailuihin ilmoitettujen koirien ja niiden omistajien tietojen tarkistaminen  

 Suomen Kennelliiton vaatimat raportit 

 Suomen Kennelliiton avustusten maksaminen 

 Joukkueen jäsenten välinen yhteydenpito  

Rekisterin tietosisältö 
Kerättävät tiedot ovat: 

 nimi 

 osoite 

 puhelinnumero 

 sähköpostiosoite 

 henkilön omistama / hallussaan pitämä koira(t) 

 Suomen Kennelliiton jäsennumero 

 tilinumero. 

Säännön mukaiset tietolähteet 
Koirien omistajien / vastuuhenkilön tiedot saadaan arvokisailmoittautumiskaavakkeesta.  
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Tietojen säännönmukaiset luovutukset 
Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.  

Arvokilpailuilmoittautumisen yhteydessä saatuja henkilötietoja luovutetaan säännönmukaisesti ainoastaan 

seuraaville tahoille:  

 Fédération Cynologique Internationale / FCI  

 Suomen Kennelliitto / SKL  

 Suomen Vinttikoiraliitto ry / SVKL  

 Ulkomaiset kokeiden järjestäjät  

 Arvokilpailun joukkueenjohtaja  

 Arvokilpailujoukkueen jäsenet  

Kokeiden järjestäjä saa käyttää rekisterin tietoja vain kokeen järjestämiseen ja kokeen pöytäkirjojen 

laatimiseen. Suomen Kennelliitolle toimitetaan arvokilpailujoukkueen koirien omistajien nimet, 

nimetyn vastuuhenkilön yhteystiedot sekä SKL:n jäsennumero sekä koiran kotipaikka. FCI:lle 

toimitetaan CACIL:n ja vara-CACIL:n vastaanottaneiden koirien omistajien yhteystiedot.  

Tietojen säilytysaika 
Henkilötietoja säilytetään kunnes kennelliiton avustus on maksettu. 

Henkilötiedot poistetaan, mikäli rekisteröity on pyytänyt henkilötietojensa poistamista tai peruuttanut 

suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn. Tämä kuitenkin tarkoittaa, että henkilö ei voi osallistua 

Suomen edustajana arvokilpailuun.  

Rekisterin suojauksen periaatteet 
Rekisterissä säilytettäviä henkilötietoja pääsee katselemaan, lisäämään ja muokkaamaan vain 

arvokilpailuorganisaatioon nimetyt jäsenet sekä tietyn luottamustehtävän omaava henkilö. Arvokilpailun 

järjestäjät näkevät kokeeseen ilmoitettujen koirien omistajien ja haltijoiden tiedot. 

Tietojen tarkistus, oikaisu ja poistamisoikeus  
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. 

Rekisteröity voi päivittää ja muuttaa omia tietojaan ja vaatia, että virheelliset tiedot korjataan.  

Tarkastus-, muutos- ja korjauspyynnön voi tehdä toimittamalla kirjallinen ja allekirjoitettu asiaa koskeva 

pyyntö rekisteristä vastaavalle yhteyshenkilölle. 

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet 
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käyttö. Tämä koskee tietoja, joiden käsittely 

perustuu henkilön antamaan suostumukseen. Tämä kuitenkin tarkoittaa, että henkilö ei voi osallistua 

Suomen edustajana arvokilpailuun. 

Tietojen käyttökieltoa koskevan vaatimuksen tai aiemmin annetun suostumuksen peruuttamisen voi tehdä 

toimittamalla kirjallinen ja allekirjoitettu asiaa koskeva ilmoitus rekisteristä vastaavalle yhteyshenkilölle. 
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