
Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämäon M etsästysseu raA jo ry:n henkilötietolain (10 ja24 § )jaEU:n yleisen tietosu oja-asetu ksen
(GD P R)mu kainen rekisteri-jatietosu ojaseloste.L aad ittu 21.04.2018 .V iimeisin mu u tos 21.04.2018 .

1. Rekisterinpitäjä

M etsästysseu raA jo ry,H ärkälu hd antie 260,647 00 Teu va

2. Rekisterin/rekisterinpitäjän vastuuhenkilöt

P äävastaava:

- H arriP ollari,harri.pollari@ hotmail.fi,0405213116

M u u tvastaavat:

- Urmas P ollari,u rmas.pollari@ gmail.com,040336632
- JaniP ollari,janipollari@ hotmail.com,0405138 348

3. Rekisterin nimi

M etsästysseu raA jo ry:n metsästysvu okrasopimu srekisteri.

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosu oja-asetu ksen mu kainen oikeu speru ste henkilötietojen käsittelylle on:

- sopimu s (metsästysvu okrasopimu s)metsänomistajan kanssa(vu okranantaja)

H enkilötietojavoid aan käsitellävain ennaltamääriteltyihin käyttötarkoitu ksiin,jotkaovatseu raavat:

- metsästysvu okrasopimu sten ylläpito
- yhteyd enpito vu okranantajaan

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettaviatietojaovat:

- vu okranantajan nimi
- vu okranantajan yhteystied ot(pu helinnu mero,sähköpostiosoite,osoite)
- metsästysvu okrasopimu ksen kohd ettakoskevatkiinteistötied ot(ku nta,kylä,tilan nimi,

kiinteistötu nnu s).

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tied otsaad aan säännönmu kaisesti:

- V u okranantajaltasähköpostitse,pu helimitse,sopimu ksista,tapaamisistajamu istatilanteista,
joissavu okranantajalu ovu ttaatietojaan.



7. Tietojen säilyttäminen

Tietojasäilytetään rekisterissämetsästysvu okrasopimu ksen voimassaoloajan.V oimassaoloajan
päättymisen jälkeen sopimu s tehd ään u u d elleen vu okralaisen kanssataisopimu s poistetaan
rekisteristä.

8. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjän vastu u henkilötvoivatkäsitellähenkilötietojavoimassaolevan
tietosu ojalainsääd ännön mu kaisesti.Rekisterinpitäjävoimyös u lkoistaahenkilötietojen käsittelyn
kolmannelle osapu olelle (esim.u lkoinen tallennu spalvelu ),jolloin taataan sopimu sjärjestelyin,että
henkilötietojakäsitellään ku lloinkin voimassaolevan tietosu ojalainsääd ännön mu kaisestijamu u toin
asianmu kaisestitässätietosu ojakäytännössäesitetyllätavalla.

9. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai
ETA:n ulkopuolelle

M etsästysseu raA jo ryeilu ovu tarekisteritietojaEU:n taiETA :n u lkopu olelle.

Tietojaeilu ovu tetasäännönmu kaisestimu ille tahoille.V oimme lu ovu ttaahenkilötietojaainoastaan
toimivaltaisten viranomaisten taimu id en tahojen esittämien vaatimu sten ed ellyttämällä,ku lloinkin
voimassaolevaan lainsääd äntöön peru stu vallatavalla.

10. Rekisteröidyn oikeudet

V u okranantajallaon oikeu s tarkistaa,mitähäntäkoskeviatietojarekisteriin on talletettu .M ikäli
henkilöhalu aatarkistaahänestätallennetu ttied ottaivaatianiihin oikaisu a,pyyntötu lee lähettää
kirjallisestirekisterinpitäjälle.V u okranantajallaon oikeu s poistaatied otilmoittamallasiitä
kirjallisestipostitse taisähköpostitse.Rekisterinpitäjävoipyytäätarvittaessapyynnön esittäjää
tod istamaan henkilöllisyytensä.Rekisterinpitäjävastaaasiakkaalle EU:n tietosu oja-asetu ksessa
sääd etyssäajassa(pääsääntöisestiku u kau d en ku lu essa).

11. Rekisterin suojauksen periaatteet

Fyysisen rekisterin osaltasopimu stenkäsittelyssänou d atetaan hu olellisu u ttajahenkilötietoja
käsitellään tietosu ojasääntelyn jahyvän tietojenkäsittelytavan mu kaisesti.Fyysisetsopimu kset
säilytetään lu kitu ssatilassajavain vastu u henkilöilläon pääsysopimu sarkistoon.

Ku n rekisteritietojasäilytetään u lkoisen tallennu spalvelu toimittajan internet-palvelimilla,niid en
laitteiston fyysisestäjad igitaalisestatietotu rvastahu olehd itaan sopimu ksellisestierillisellä
tietosu ojaliitteellä.

Rekisterinpitäjähu olehtiisiitä,ettätallennettu jatietojasekäjärjestelmän käyttöoikeu ksiajamu ita
henkilötietojen tu rvallisu u d en kannaltakriittisiätietojakäsitellään lu ottamu ksellisestijavain
vastu u henkilöid en toimesta.


