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1. Rekisterinpitäjä
Pääkaupunkiseudun Fretit ry (jäljempänä Pk-Fretit ry)
Kotipaikka Helsinki
pkfretit (ät) gmail.com.
2. Rekisteriasioita hoitava yhteyshenkilö
Pk-Fretit ry,
Sari Timgren
Helsinginkatu 18 D 50
sari.timgren@malkit.fi
3. Rekisterin nimi
Pk-Fretit ry:n jäsenrekisteri.
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Järjestelmässä ylläpidetään Pk-Fretit ry:n jäsenrekisteriä joka sisältää: Jäsenten nimitiedot,
yhteystiedot sekä mahdollisten lemmikkieläinten tiedot. Käsittelyn tarkoituksena on
rekisterisuhteen hoitaminen, jäsenen ja Pk-Fretit ry:n oikeuksien ja velvollisuuksien
toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin
liittyviin tarkoituksiin.
5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot henkilöistä (henkilöiden ei ole pakko
ilmoittaa kaikkia alla mainituista tiedoista): Nimi Osoitetiedot (katuosoite, postinumero,
postitoimipaikka, maa) Puhelin/matkapuhelin Sähköpostiosoite Tiedot fretistä tai
lemmikkieläimestä (useita eri kategorioita)
6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
Tietolähteenä ovat henkilöiden omat ilmoitukset. Ilmoitus voi tapahtua sähköisesti web lomakkeella/sähköpostilla tai paperilomaketta käyttämällä.
7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Rekisteriin ilmoitettuja henkilötietoja ja/tai osoitteita ei käytetä mainontatarkoituksiin eikä
henkilötietoja luovuteta ulkopuolisille tahoille ilman rekisteröidyn lupaa. Pk-Fretit ry-n jäsenenä
jäsen suostuu antamaan nimitietonsa (etu- ja sukunimi) jäsenrekisteriotteen muodossa
yhteistyötasoille jotka antavat ainoastaan PkFretit ry:lle ja sen jäsenistölle tarjouksia tai
kampanjoita (esim. joukkorokotus, alennukset jäsenkortilla yhteistyökumppaneiden liikkeissä).

Tiedoissa ei koskaan tule julki muuta kuin jäsenen nimitiedot (etu- ja sukunimi). Tietoja ei tulla
käyttämään missään tapauksessa ja tilanteessa suoramainontaan, etämyyntiin tai muuta
suoramarkkinointia varten eikä tietoja luovuteta Suomen ulkopuolelle.
8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Rekisteristä ei ole säännönmukaisia tietojen luovutuksia.
9. Rekisterin suojauksen periaatteet
a. Manuaalinen aineisto (säilytyspaikka ja suojaaminen. Lukituissa arkistoissa.
b. ATK:lle talletetut tiedot (rekisterin käyttöoikeuden periaatteet ja käytön valvonta sekä
laitteiden fyysinen suojaus.)
Rekisteri on tarkoitettu Pk-Fretit ry:n sisäiseen käyttöön, johon käyttäjille määritellään
tehtäväkohtaiset käyttöoikeudet. Rekisteri on suojattu henkilökohtaisella salasanalla, eikä
käyttöoikeuksia tietokantaan rekisterinpitäjän lisäksi ole muilla. Varmuuskopio rekisteristä
tallennetaan erilliselle cd:lle, joka säilytetään lukitussa kaapissa.
10. Tietojen poistaminen
Tietoja voidaan poistaa jäsenen vaatimuksesta. Lisäksi tietoja voidaan joutua poistamaan
valvonnan seurauksena, mikäli käy ilmi, että ilmoitetut tiedot eivät ole oikeita.

