
JÄSENREKISTERIN TIETOSUOJASELOSTE  2.2.2021 

Jäsentietojen käsittely Kauniaisten Ratsastajat – Grankulla Ryttare ry:ssa ja Suomen Ratsastajainliitossa 
 
Kauniaisten Ratsastajat – Grankulla Ryttare ry (myöh. KRG) on Suomen Ratsastajainliiton (myöh. SRL) jäsen. 
SRL on ratsastusurheilun katto-organisaatio Suomessa. 

KRG ja SRL ovat yhteisrekisterinpitäjiä. KRG kerää jäsenistään henkilötietoja ja käsittelee niitä yhdessä SRL:n 
kanssa. SRL hallinnoi rekisteriä ja käyttää rekisterin tietoja itsenäisesti.  

KRG on yhdistyslain mukaan pidettävä jäsenluetteloa, josta tulee ilmetä jäsenen nimi ja kotipaikka. KRG 
antaa nämä tiedot SRL, joka luo uudelle jäsenelle jäsennumeron. SRL:n osuus sisältyy seuran jäsenmaksuun.  

SRL:n osalta laillinen peruste henkilötietojen keräämiseen on jäsenetuna oleva vakuutusturva, Hippos-lehden 
lähettäminen, merkkisuoritusten kirjaaminen, toimihenkilöoikeudet ja jäsenten osallistuminen kilpailuun. SRL 
luovuttaa Hippos-lehden postituksesta vastaavalle yritykselle nimi- ja osoitetiedot. SRL:lla on sopimus lehden 
kustantajan kanssa, joka vastaa lehden postituksesta. Kustantaja käsittelee henkilötietoja SRL:n lukuun eikä 
ole oikeutettu käyttämään tietoja omiin tarkoituksiinsa. Vakuutusyhtiö käsittelee henkilötietoja 
korvausvaatimusten yhteydessä eikä ole oikeutettu käyttämään tietoja omiin tarkoituksiinsa. 

Lakisääteisen vaatimuksen lisäksi KRG kerää jäsenen suostumuksella sähköpostiosoitteen ja puhelinnumeron. 
Näitä tietoja käytetään jäsenten ja seuran väliseen yhteydenpitoon. Jäsenen suostumus näiden 
tietojenkäsittelyyn tulee olla yksiselitteinen tahdonilmaisu esim. sähköinen tai paperinen lomake. Jäsenellä 
on oikeus peruuttaa suostumus samalla tavoin kuin sen on antanut.   

Henkilötietoja ei luovuteta kenellekään muulle eikä näitä käytetä mihinkään muuhun kuin mitä tässä 
tietosuojaselosteessa on kerrottu. Jäsenen tiedot näkyvät Jäsenrekisterissä sen vuoden loppuun, kun 
jäsenyys on päättynyt. 

KRG:ssa ja SRL:ssa tietojen käsittely on rajoitettu ainoastaan niille henkilöille, joilla siihen on perusteltu syy. 
KRG:ssä henkilötietoja käsittelee nimetty jäsensihteeri. 

Henkilöllä on seuraavat oikeudet henkilötietojen käsittelyn osalta: 
1. Henkilöllä on oikeus pyytää nähtäväkseen itseään koskevat tiedot. Nämä on toimitettava 30 päivän 

sisällä pyynnöstä. 
2. Henkilöllä on oikeus pyytää virheellisten tietojen päivittämistä. 
3. Henkilöllä on oikeus peruuttaa suostumus sähköpostiosoitteen ja/tai puhelinnumeron käsittelyn 

osalta; tällöin tieto poistetaan poistoprosessin mukaisesti.  
4. Henkilöllä on oikeus pyytää itseään koskevien henkilötietojen poistamista, jos 

- henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne on kerätty; tai  
- henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti  

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

 

Lisätietoja tietosuoja-asetuksista ja sen vaikutuksista voit lukea SRL:n sivuilta  

YHTEYSTIEDOT:  
- KRG, jäsensihteeri Carolina Cederberg, jasensihteeri@krg.fi  
- SRL, jäsensihteeri Sari Siltala, sari.siltala@ratsastus.fi, Valimotie 10, 00380 Helsinki 
- Tietosuojavaltuutetun toimiston puhelinnumero on 029 5666 700, osoite Ratapihantie 9, 00520 

Helsinki. 


