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Vinttikoirakokeiden mittamiespätevyysanomus

SVKL ry:n jäsenyhdistys

Nimi
Syntymäaika
SKL-jäsennumero (ei pakollinen)
Kennelpiiri
Osoite
Postinumero ja toimipaikka
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite

Puhelinnumeroni ja sähköpostiosoitteeni saa julkaista kilpailutietojärjestelmän
mittamieslistalla.
Olen tutustunut liitteenä olevaan tietosuojaselosteeseen ja suostun siihen että antamani
tiedot lisätään rekisteriin.

_____________________________________________________________ ____________
Pvm, pätevyyttä anovan allekirjoitus ja nimenselvennys
Koulutus suoritettu hyväksytysti:
______________________________________________________________________________
Aika ja paikka
______________________________________________________________________________
Kouluttajan allekirjoitus ja nimenselvennys

Päätös / Suomen Vinttikoiraliitto ry:
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
Aika ja paikka, allekirjoitus ja nimenselvennys
HUOM! Täytetty ja allekirjoitettu kaavake toimitetaan kilpailuvaliokunnan sihteerille postitse (kts. osoite
www.suomenvinttikoiraliitto.fi) tai skannattuna osoitteeseen kilpailuvaliokunta.svkl@gmail.com
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Tietosuojaseloste
Seloste henkilötietojen käsittelytoimista ja rekisteröidyn oikeuksista EU:n yleinen tietosuoja-asetus
(2016/679) artiklat 12 - 20.
Laadittu: 23.5.2018

1. Rekisterin nimi
Suomen Vinttikoiraliitto ry:n kilpailutietojärjestelmä





Koirien haltija- ja omistajarekisteri
o Maastorekisteri (koirien haltija- ja omistajarekisterin osakopio)
Toimihenkilörekisteri
Rekisteri kokeiden anojista
Tapahtumaloki

2. Rekisterinpitäjä
Nimi: Suomen Vinttikoiraliitto ry
Osoite: Silkokuja 3 D 38, 00700 Helsinki
Sähköpostiosoite: sihteeri.svkl@gmail.com
www.suomenvinttikoiraliitto.fi

3. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Nina Vuorio
Osoite: Raidistontie 53, 21360 Lieto as.
Sähköpostiosoite: tietosuoja.svkl@gmail.com

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste
Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste perustuu rekisteröidyn antamaan suostumukseen.
Koiran omistajan/haltijan henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:











Haltija ja omistajarekisterin hallinta
Kilpailukirjat
Kokeiden järjestäminen
o Ilmoittautumiset
o Kilpailukirjeet
o Omistaja-/haltijatiedot julkaistaan koesääntöjen mukaisesti käsiohjelmassa
o Kokeen tulospalvelu
o Koepöytäkirjat
Kokeissa kilpailleiden koirien omistaja-/haltijatiedot voidaan julkaista kokeen tulosten yhteydessä
Yhteydenottaminen omistajiin / haltijoihin
Tiedotteiden lähettäminen
Yhteydenotot Suomen Vinttikoiraliiton vuoden koirakilpailussa menestyneiden koirien omistajiin
Kansainvälisiin arvokilpailuihin ilmoitettujen koirien ja niiden omistajien tietojen tarkistaminen
Suomen Kennelliiton vaatimat raportit
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Toimihenkilön henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:













Toimihenkilö rekisterin hallinta. Rekisterin pitäminen toimihenkilön pätevyyksistä ja koulutuksista.
Koeanomukset ja kilpailukalenteri
Kokeiden järjestäminen
o Koeanomukset
o Koepöytäkirjat
o Kokeessa toimivien toimihenkilöiden nimet julkaistaan koesääntöjen mukaisesti
käsiohjelmassa
Kokeen ylituomarin nimi julkaistaan koetulosten ja ylituomarinkertomuksen yhteydessä
kilpailutietojärjestelmän tulospalvelussa.
Yhteydenottaminen toimihenkilöihin
Tiedotteiden lähettäminen
Tilastot
Pätevöityjen mittamiesten nimet julkaistaan kilpailutietojärjestelmän mittamieslistalla ja ne ovat
kaikkien nähtävillä. Mittamiesten yhteystiedot julkaistaan samassa paikassa henkilön
suostumuksen perusteella. Suostumuksen voi peruuttaa koska tahansa.
Suomen Kennelliiton vaatimat raportit
Kilpailutietojärjestelmän käyttöoikeuksien hallinta

Kokeiden anojien henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:



Yhteydenotot kokeiden anojiin koskien koeanomuksia
Kilpailutietojärjestelmän käyttöoikeuksien hallinta

Tapahtumalokin tietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:



Henkilötietojen historian selvittäminen
Väärinkäytösten, tietosuojaloukkauten ja virhetilanteiden selvittäminen

5. Rekisterin tietosisältö
Koirien haltija- ja omistajarekisteri
Kerättävät tiedot ovat (kaikki tiedot eivät ole pakollisia) :
•
•
•
•
•

nimi
postiosoite, kotikunta
puhelinnumero
sähköpostiosoite
henkilön omistamat / hallussaan pitämät koirat

Toimihenkilörekisteri
Kerättävät tiedot ovat (kaikki tiedot eivät ole pakollisia):
• nimi
• postiosoite, kotikunta
• puhelinnumero
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sähköpostiosoite
jäsenyhdistys
kennelpiiri
kennelliiton jäsennumero
koulutukset
pätevyydet
kielitaito
tieto siitä missä kokeissa toimihenkilö on toiminut

Rekisteri kokeiden anojista
Kerättävät tiedot ovat:



nimi ja yhdistys jonka puolesta henkilö on valtuutettu anomaan kokeita
koeanomuksiin tallennetaan kokeiden anojien yhteystiedot

Tapahtumaloki
Tapahtumalokiin tallennetaan tieto siitä kuka on muuttanut tai katsellut toisen henkilön tietoja, mitä tietoja
on nähty tai muutettu ja koska. Lisäksi tallennetaan tieto siitä ketä on ladannut maastorekisterin tai
kokeisiin liityviä tulosteita joissa on henkilötietoja ja koska se on ladattu.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Koirien omistajien ja haltijoiden tiedot saadaan kilpailukirja-anomuksista ja sen liitteistä sekä henkilöiltä
itseltään. Ulkomaisten koirien omistajien tiedot saadaan ilmoittautumislomakkeesta sekä henkilöiltä
itseltään. Toimihenkilöiden tiedot saadaan pätevyysanomuksista, koeanomuksista sekä henkilöiltä
itseltään. Kokeiden anojien tiedot saadaan jäsenkerholta joka on kyseisen henkilön tehtävään nimennyt
sekä henkilöltä itseltään.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
Tietoja luovutetaan säännönmukaisesti ainoastaan seuraaville tahoille:
•
•
•
•
•
•

Fédération Cynologique Internationale / FCI
Suomen Kennelliitto / SKL
Kennelpiirit
Suomen Vinttikoiraliitto ry / SVKL ja sen toimihenkilöt
Suomen Vinttikoiraliitto ry:n jäsenyhdistykset ja sen kokeiden järjestäjät
Ulkomaiset kokeiden järjestäjät

Rekisterin tiedot ovat Suomen Vinttikoiraliitto ry:n ja sen jäsenyhdistysten kokeiden järjestäjien käytössä.
Kokeiden järjestäjä saa käyttää rekisterin tietoja vain kokeen järjestämiseen ja kokeen pöytäkirjojen
laatimiseen.
Suomen Kennelliitolle toimitetaan kokeiden pöytäkirjojen mukana omistajien ja haltijoiden nimet sekä
koiran kotipaikka. FCI:lle toimitetaan CACIL:n ja vara-CACIL:n vastaanottaneiden koirien omistajien
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yhteystiedot. Kennelpiireille toimitetaan kennelpiirin mestaruuden voittaneiden koirien omistajien
yhteystiedot. Kennelpiireilletoimitetaan myös samat koepöytäkirjat kuin Suomen Kennelliitolle.
Suomen Kennelliitolle toimitetaan kokeeseen nimettyjen ylituomarien, kilpailunjohtajien ja
koetoimitsijoiden tiedot koeanomuksia varten. Kokeeseen nimetyn ylituomarin, koetoimitsijan ja sihteerin
nimi toimitetaan Suomen Kennelliitolle sekä koepaikkakunnan kennelpiirille koepöytäkirjojen yhteydessä.
FCI:lle toimitetaan kokeen ylituomarin sekä kokeessa toimineiden ulkomaisten tuomarien nimet CACIL ja
vara-CACIL listojen yhteydessä. Ulkomaisille kokeiden järjestäjille toimitetaan siihen erikseen suostumuksen
antaneiden palkintotuomareiden yhteystietoja. Suostumuksen voi perua koska tahansa.

8. Tietojen säilytysaika
Koiran haltijan ja omistajan nimi säilytetään pysyvästi ellei henkilö itse pyydä sitä poistamaan. Muita
henkilötietoja säilytetään yksi (1) vuosi alkaen siitä kun henkilön yhdelläkään koiralla ei ole enää
kilpailuoikeutta. Aika lasketaan vuoden vaihteesta. Toimihenkilön henkilötietoja säilytetään pysyvästi ellei
toimihenkilö itse pyydä niitä poistamaan sen jälkeen kun hänellä ei ole enää voimassa olevia pätevyyksiä.
Kokeiden anojan tietoja säilytetään niin kauan kun hän on valtuutettu anomaan kokeita. Tapahtumalokin
tiedot säilytetään pysyvästi.
Henkilötiedot poistetaan, mikäli rekisteröity on pyytänyt henkilötietojensa poistamista tai peruuttanut
suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn. Henkilötietoja ei kuitenkaan poisteta varmuuskopioista joista
ne poistuvat varmuuskopio kierron myötä. Henkilötietojen poistaminen tehdään joko anonymisoimalla tai
poistamalla tiedot tietokannasta tapauksesta riippuen.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Tiedot sijaitsevat sähköisessä muodossa palvelimella, johon pääsee vain henkilökohtaisen
käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla. Verkkoyhteys verkkopalveluun on SSL-suojattu.
Rekisterin käyttäjiksi voivat tällä hetkellä rekisteröityä ainoastaan toimihenkilörekisterissä olevat henkilöt.
Tulevaisuudessa myös koirien omistajat voivat rekisteröityä jotta he voivat ylläpitää omia tietojaan.
Rekisterin sisällä käyttöoikeuksia hallitaan käyttäjäprofiileilla.
Rekisterissä säilytettäviä henkilötietoja pääsee katselemaan, lisäämään ja muokkaamaan vain siihen
erityisesti valtuutetut henkilöt. Lisäksi toimihenkilörekisteriin tallennetut henkilöt näkevät toistensa tiedot
ja kokeiden järjestäjät näkevät kokeeseen ilmoitettujen koirien omistajien ja haltijoiden tiedot.
Kilpailun järjestäjä voi ladata kilpailutietojärjestelmästä maastorekisteri -tiedoston. Järjestäjiä on
ohjeistettu säilyttämään tiedostoa asianmukaisesti suojatuilla laitteilla. Maastorekisteriä saa käyttää
ainoastaan kokeen järjestämiseen ja sen pöytäkirjojen tekoon.
Rekisterin henkilötietojen muutoksista sekä käytöstä pidetään tapahtumalokia jota käytetään
henkilötietojen historian sekä mahdollisten väärinkäytösten, tietovuotojen ja virhetilanteiden
selvittämiseen.

10. Tietojen tarkastus, oikaisu ja poistamisoikeus (EU:n yleisen tietosuojaasetuksen artiklat 15 - 17)
Rekisteröidyllä on oikeus tiedon etsimiseksi tarpeelliset seikat ilmoitettuaan saada tietää, mitä häntä
koskevia tietoja rekisteriin on talletettu tai ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja.
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Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä
koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot.
Rekisterinpitäjän on omasta aloitteestaan tai rekisteröidyn pyynnöstä korjattava, poistettava tai
täydennettävä henkilötietojärjestelmään sisältyviä henkilötietoja, mikäli ne ovat virheellisiä, tarpeettomia,
puutteellisia tai vanhentuneita tietojenkäsittelyn ja -keruun tarkoituksen osalta.
Rekisteröidyn, joka haluaa tarkastaa, oikaista tai poistaa itseään koskevat tiedot edellisessä kappaleessa
kuvatulla tavalla, on esitettävä tätä tarkoittava pyyntö rekisterin yhteyshenkilölle omakätisesti
allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa.
Tarkastus-, oikaisu- ja poistamispyynnöissä käytettäviä lomakkeita on saatavissa Suomen Vinttikoiraliiton
internet-sivuilta: http://www.suomenvinttikoiraliitto.fi/tietosuoja
Jollei rekisterinpitäjä hyväksy rekisteröidyn vaatimusta, rekisterinpitäjän on annettava asiasta kirjallinen
todistus. Todistuksessa on mainittava myös ne syyt, joiden vuoksi vaatimusta ei ole hyväksytty ja kerrottava
mahdollisuudesta tehdä valitus valvontaviranomaiselle ja käyttää muita oikeussuojakeinoja.

11. Oikeus suostumuksen peruuttamiseen
Mikäli henkilötietojen käsittelyn oikeusperustana on rekisteröityjen antama suostumus, on rekisteröidyillä
myös oikeus suostumuksen peruuttamiseen. Suostumuksen peruutusta tai käsittelyn vastustamista koskeva
pyyntö on esitettävä rekisterinpitäjän rekisteristä vastaavalle henkilölle omakätisesti allekirjoitetussa tai
sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa.

12. Sisältyykö henkilötietojen käsittelyyn automaattista päätöksentekoa, kuten
profilointia?
Henkilötietojen käsittelyyn ei sisälly automaattista päätöksentekoa eikä profilointia.

13. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät asiat
Henkilötietoja ei käytetä eikä luovuteta käytettäväksi suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta
suoramarkkinointia eikä markkina- ja mielipidetutkimusta eikä henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.
Jos rekisteröidyn pyynnöt ovat ilmeisen perusteettomia tai kohtuuttomia, erityisesti jos niitä esitetään
toistuvasti, rekisterinpitäjä voi joko:



periä kohtuullisen maksun ottaen huomioon tietojen tai viestien toimittamisesta tai pyydetyn
toimenpiteen toteuttamisesta aiheutuvat hallinnolliset kustannukset
kieltäytyä suorittamasta pyydettyä toimea

Näissä tapauksissa rekisterinpitäjän on osoitettava pyynnön ilmeinen perusteettomuus tai kohtuuttomuus.

14. Rekisteröidyn valitusoikeus (EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen artikla 77)
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien
henkilötietojen käsittelyssä rikotaan tätä asetusta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta muita hallinnollisia
muutoksenhakukeinoja tai oikeussuojakeinoja.

