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Rekisteriseloste	  

1. Rekisterinpitäjä	  
Wise	  Nose	  –	  Suomen	  hajuerottelu	  ry,	  Koetilantie	  1	  00790	  Viikki.	  

2. Rekisteriasioita	  hoitava	  henkilö	  
Henna	  Puputti,	  henna.puputti@wisenose.fi,	  p.	  050	  307	  0083	  

3. Rekisterin	  nimi	  
Wise	  Nose	  –	  Suomen	  hajuerottelu	  ry:n	  jäsenrekisteri.	  

4. Rekisterin	  käyttötarkoitus	  
Rekisterissä	  olevien	  henkilötietojen	  käsittelyn	  tarkoitus	  on	  Wise	  Nose	  –	  Suomen	  hajuerot-‐
telu	  ry:n	  jäsenrekisterin	  ylläpito	  ja	  jäsenistön	  tiedottaminen.	  	  	  

5. Rekisterin	  sisältämät	  tiedot	  	  
Rekisteri	  sisältää	  seuraavat	  tiedot:	  

• Nimi	  
• Yritys	  
• Kotipaikka	  
• Yhteystiedot;	  sähköpostiosoite	  
• Jäsenyyden	  tyyppi	  
• Tieto	  luvasta	  nimen	  julkaisemiseen	  verkkosivuilla	  (kyllä	  /	  ei)	  
• Laskutustapa	  
• Tiedot	  käytettävissä	  olevista	  hajuerottelukoirista;	  nimi,	  ikä,	  osaaminen	  

6. Rekisterin	  säännönmukaiset	  tietolähteet	  
Rekisteriin	  kerätään	  henkilötietoja	  henkilöltä	  itseltään	  jäseneksi	  liittymisen	  yhteydessä.	  
Muita	  tietolähteitä	  käytetään	  laissa	  säädetyissä	  rajoissa.	  

7. Säännönmukaiset	  tietojen	  luovutukset	  ja	  tietojen	  siirtäminen	  EU:n	  tai	  
ETA-‐alueen	  ulkopuolelle	  
Tietoja	  ei	  luovuteta	  kolmannelle	  osapuolelle	  eikä	  tietoja	  siirretä	  EU:n	  tai	  ETA-‐alueen	  ulko-‐
puolelle.	  
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8. Rekisterin	  suojauksen	  periaate	  
Rekisterinpitäjän	  tietojärjestelmä	  ja	  tiedostot	  on	  suojattu	  yritystoiminnassa	  normaalisti	  
käytössä	  olevilla	  teknisillä	  suojausmenetelmillä.	  Rekisterin	  käyttöoikeus	  edellyttää	  henkilö-‐
kohtaista	  käyttäjätunnusta	  ja	  salasanaa,	  jotka	  myönnetään	  vain	  rekisterinpitäjän	  henkilö-‐
kuntaan	  kuuluvalle,	  jonka	  asemaan	  ja	  tehtäviin	  mainittu	  käyttöoikeus	  liittyy.	  

9. Tarkastusoikeus	  ja	  oikeus	  vaatia	  tiedon	  korjaamista	  
Rekisteröidyllä	  on	  henkilötietolain	  mukainen	  oikeus	  tarkastaa	  itseään	  koskevat	  henkilöre-‐
kisteriin	  tallennetut	  tiedot	  sekä	  oikeus	  vaatia	  virheellisen	  tiedon	  oikaisua.	  Asiaa	  koskevat	  
pyynnöt	  tulee	  toimittaa	  kirjallisesti	  kohdassa	  2	  mainitulle	  yhteyshenkilölle.	  

10. Muut	  henkilötietojen	  käsittelyyn	  liittyvät	  rekisteröidyn	  oikeudet	  	  
Rekisteröidyllä	  on	  henkilötietolain	  mukainen	  oikeus	  kieltää	  rekisterinpitäjää	  käsittelemästä	  
suoramarkkinoinnissa	  häntä	  itseään	  koskevia	  tietoja	  ja	  peruuttaa	  tiedotteiden	  tilaus.	  

	  
	  


