
     TIETOSUOJASELOSTE 

    Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 § 
Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen 
täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 

Laatimispäivä  
23.5.2018 

 
 

1a 
Rekisterin- 
pitäjä 

Nimi 

Klassisen Ratsastuksen Seura – KlaRa ry 

Osoite 

      

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 

info@klassinenratsastus.fi, https://www.klassinenratsastus.fi/yhdistys/yhdistyksen-hallitus/ 

2 
Yhteyshenki- 
lö rekisteriä 
koskevissa 
asioissa 

Nimi 

Sara Autelo, jäsensihteeri 
Osoite 

      

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 

info@klassinenratsastus.fi 

3 
Rekisterin 
nimi 

Klassisen Ratsastuksen Seura – KlaRa ry  

- jäsenrekisteri yhteisrekisterinä Suomen Ratsastajainliiton kanssa 

- postituslista jäsentiedotteita varten 

- laskutustietorekisteri 

- kurssi-ilmoittautumisrekisteri 

4 
Henkilötieto- 
jen käsittelyn 
tarkoitus 
 
 
 
 
 
 

Jäsenrekisteristä on erillinen kuvauksensa "Jäsentietojen käsittely Klassisen Ratsastuksen Seura – 
Klara ry:ssä ja Suomen Ratsastajainliitossa", dokumentti löytyy www.klassinenratsastus.fi -sivuilta. 

 

Henkilötietoja kerätään kurssi-ilmoittautumisia ja laskutusta varten. Kurssi-ilmoittautumisia säilytetään 
määräaika ja ne poistetaan kurssin mentyä.  

 

Postituslistaa ylläpidetään jäsentiedotteita varten. 

 

 

 

5 
Rekisterin 
tietosisältö 

Jäsenrekisteristä on erillinen kuvauksensa "Jäsentietojen käsittely Klassisen Ratsastuksen Seura – 
Klara ry:ssä ja Suomen Ratsastajainliitossa" 

 

Laskutusta ja kurssi-ilmoittautumista varten kerätään nimi, sähköpostisoisoite sekä osoitetietoja. 

 

Klassisen Ratsastuksen Seura – KlaRa ry ylläpitää postituslistaa Yhdistysavaimessa. Postituslistalla 
on jäsenen nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, jos sen on antanut SRL:n rekisteriin sekä tieto, 
onko jäsenmaksu maksettu kuluvana vuonna. 

6 
Säännönmu- 
kaiset tieto- 
lähteet 

Kaikki henkilötiedot ovat henkilön itsensä ilmoittamia. 
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7 
Tietojen 
sään- 
nönmukaiset 
luovutukset 

Jäsenrekisteristä on erillinen kuvauksensa "Jäsentietojen käsittely Klassisen Ratsastuksen Seura – 
Klara ry:ssä ja Suomen Ratsastajainliitossa", muita kuin siinä mainittuja tietoja ei luovuteta. 

8 
Tietojen 
siirto 
EU:n tai 
ETA:n 
ulkopuolelle 
 

Klassisen Ratsastuksen Seura - KlaRa ry:n käyttämien järjestelmien toimittajat voivat käyttää 
toiminnassaan alihankkijoita. Henkilötietoja voidaan siirtää tarpeellisessa määrin palveluiden 
tarjoamiseksi EU/ETA:n ulkopuolelle. KlaRa ry ei siirrä henkilötietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 

9 
Rekisterin 
suojauksen 
periaatteet 

A Manuaalinen aineisto 

Manuaalinen aineisto (tulosteet) käsitellään luottamuksellisesti ja siihen voi olla pääsy vain Klassisen 
Ratsastuksen Seuran hallitukseen kuuluvilla henkilöillä. Manuaalinen aineisto säilytetään ja 
hävitetään asianmukaisella tavalla, siten ettei ulkopuolisilla ole siihen pääsyä. 

B ATK:lla käsiteltävät tiedot 

Jäsenrekisteri: 
Tietoon pääsee käsiksi SRL ja KlaRan jäsensihteeri 
http://www.ratsastus.fi/gdpr 
 
Jäsentiedotteet/postituslista: 
Tietoon pääsevät käsiksi KlaRan hallituksne jäsenet 
https://www.yhdistysavain.fi/asiakastuki/tietosuojaliite/ 
 
Laskutus: 
Tietoon pääsee käsiksi KlaRan rahastonhoitaja 
https://www.isolta.fi/tietosuojakaytanto 
 
Kurssi-ilmoittautumiset: 
Tietoon pääsee käsiksi KlaRan rahastonhoitaja sekä kurssi-ilmoittautumisia hoitava hallituksen jäsen 
https://fi.surveymonkey.com/mp/legal/privacy-policy/?ut_source=gdpr_consent_banner 

10 
Tarkastus- 
oikeus 

Henkilöllä on oikeus pyytää nähtäväkseen itseään koskevat tiedot. Nämä on toimitettava 30 päivän 
sisällä pyynnöstä. 

11 
Oikeus vaatia 
tiedon 
korjaamista 
 

-  Henkilöllä on oikeus pyytää virheellisten tietojen päivittämistä. 

-  Henkilöllä on oikeus peruuttaa suostumus sähköpostiosoitteen ja/tai puhelinnumeron käsittelyn 
osalta; tällöin tieto tulee poistaa. 

-  Henkilöllä on oikeus vaatia tietojensa poistamista, jos henkilö ei ole seuran jäsen. HUOM: 
jäsenmaksun maksamatta jättäminen ei automaattisesti katkaise jäsenyyttä, vaan tästä on 
ilmoitettava Klassisen Ratsastuksen Seura – KlaRa ry sähköpostitse: info@klassinenratsastus.fi 



12 
Muut henkilö- 
tietojen käsit- 
telyyn liitty- 
vät oikeudet 
 

Henkilöllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos hän kokee, että hänen oikeuksiaan on 
loukattu 

 


