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Henkilötietolaki	(523/1999)	10	§	ja	24	§	
Laatimispvm:	20.12.2013	

1 REKISTERINPITÄJÄ	

Suomen	Metsästäjäliitto	ry	
Y-tunnus:	0202220-3	
Kinturinkuja	4	
PL	91	
11101	Riihimäki	
puh.	010	841	0050	
s-posti:	suomen(at)metsästäjäliitto.fi	

2 YHTEYSHENKILÖ	REKISTERIÄ	KOSKEVISSA	ASIOISSA	

Suvi	Honkavaara	

(Kinturinkuja	4)	
PL	91	
11101	Riihimäki	
puh.	010	841	0050	

3 REKISTERIN	NIMI	

Suomen	Metsästäjäliiton	jäsenrekisteri	

4 HENKILÖTIETOJEN	KÄSITTELYN	TARKOITUS	

Henkilötietojen	 käsittely	 perustuu	 ensisijaisesti	 henkilötietolain	 8	 pykälän	 1	
momentin	 5	 kohtaan.	 Henkilötietojen	 käsittely	 voi	 perustua	 myös	 asiakkaan	
suostumukseen	tai	laista	johtuviin	tehtäviin.		

Rekisterinpitäjä	 käyttää	 rekisteriä	 ensisijaisesti	 jäsenseurojen	 ja	 jäsenistön	
jäsenasioiden	 hoitamiseen.	 Rekisterinpitäjä	 voi	 käsitellä	 rekisterin	
henkilötietoja	seuraavia	tarkoituksia	varten:	

- jäsenseurojen	jäsenten	ja	henkilöjäsenten	tietojen	ylläpito	

- Jahti-lehden	 tilaajarekisterin	 osoitetietojen	 ylläpito	 jäsenlehden	 toimitusta	
varten	

- Suomen	 Metsästäjäliitto	 ry:n	 jäseneduista	 ja	 -palveluista	 tiedottaminen	
jäsenistölle	

- rekisterinpitäjän	 yhteistyökumppaneiden	 tarjoamien	 etujen	 ja	 palveluiden	
suoramarkkinointi	jäsenistölle	

- metsästysalan	tuotteiden	ja	palveluiden	suoramarkkinointi	jäsenistölle	
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- rekisterinpitäjän	toiminnan	kehittäminen	

5 REKISTERIN	TIETOSISÄLTÖ	

Jäsenistä	kerätään	ja	talletetaan	seuraavat	tiedot:	

- jäsenen	yksilöintitiedot	

o täydellinen	nimi	

o kotikunta	ja	-maa	

o lähiosoite	

o postinumero	ja	-toimipaikka	

o puhelin-	ja/tai	matkapuhelinnumero	

o sähköposti	

o syntymäaika	

o jäsennumero	

o jäsenseura,	 jonka	 kautta	 henkilö	 on	 Suomen	 Metsästäjäliitto	 ry:n	
jäsen	

o Suomen	Metsästäjäliitto	ry:een	liittymisvuosi	

- muut	tiedot	

o kielikoodi	

o [tieto	 jäsenen	 osallistumisesta	 Suomen	 Metsästäjäliitto	 ry:n	
järjestämiin	 ja	 sen	 säännöissä	 mainitun	 tarkoituksen	 mukaisiin	
koulutuksiin]	

o jäsenen	suostumus	suoramarkkinointiin	

6 SÄÄNNÖNMUKAISET	TIETOLÄHTEET	

Jäsenistöä	 koskevat	 tiedot	 saadaan	 jäsenen	 suostumuksella	 joko	 häneltä	
itseltään	tai	Metsästäjäliiton	jäsenseurojen	sihteereiltä.	

7 TIETOJEN	SÄÄNNÖNMUKAISET	LUOVUTUKSET	

Jäsenen	nimeä	ja	kotipaikkakuntaa	koskevat	tiedot	voidaan	pyynnöstä	luovuttaa	
Suomen	 Metsästäjäliitto	 ry:n	 jäsenille	 yhdistyslain	 (503/1989)	 11	 §:n	
mukaisesti.	

Jäsenen	 nimi-	 ja	 yhteystietoja	 voidaan	 luovuttaa	 suoramainontaa,	
suoramarkkinointia	 tai	 muuta	 kaupallista	 käyttöä	 varten	 henkilötietolain	
mukaisesti,	 mikäli	 jäsen	 ei	 ole	 kieltänyt	 suoramarkkinointia.	 Suomen	
Metsästäjäliitto	 ry	 luovuttaa	 tietoja	 harkintansa	 mukaan	 omille	
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yhteistyökumppaneilleen	tai	metsästykseen	liittyviin	markkinointitarkoituksiin.	
Jäsenten	 tietoja	 voidaan	 suoramarkkinointikiellosta	 huolimatta	 aina	 luovuttaa	
Suomen	Metsästäjäliitto	ry:n	yhteistyökumppaneille	 jäseneduista	tiedottamista	
varten.		

Muusta	tietojen	luovutuksesta	päättää	Suomen	Metsästäjäliitto	ry:n	hallitus.	

8 TIETOJEN	SIIRTO	EU:N	TAI	ETA:N	ULKOPUOLELLE	

Jäsenrekisterin	 tietoja	 ei	 siirretä	Euroopan	Unionin	 tai	Euroopan	 talousalueen	
ulkopuolelle.	

9 REKISTERIN	SUOJAUKSEN	PERIAATTEET	

Manuaalinen	 aineisto	 säilytetään	 lukitussa	 kassakaapissa	 Suomen	
Metsästäjäliitto	 ry:n	 tiloissa.	 Hävitettävä	 aineisto	 silputaan	 tarkoin	 ennen	
hävittämistä.	

Sähköisen	aineiston	tietojärjestelmästä	vastaa	tällaiseen	palvelun	tarjoamiseen	
erikoistunut	 yritys.	 Tietojen	 katseluun	 ja	 muuttamiseen	 tarvitaan	
käyttäjätunnus	 ja	 salasana,	 ja	 tietoja	 käsittelevät	 vain	 rekisterinpitäjän	
henkilötietojen	käsittelyyn	erikseen	oikeuttamat	henkilöt.	Yhteys	järjestelmään	
tapahtuu	salattua	Internet-yhteyttä	käyttäen.	

10 TARKASTUSOIKEUS	JA	OIKEUS	OIKAISTA	VIRHEELLINEN	TIETO	

Jäsenellä	 on	 oikeus	 tarkastaa,	 mitä	 häntä	 koskevia	 tietoja	 jäsenrekisteriin	 on	
talletettu.	 Halutessaan	 tarkastaa	 itseään	 koskevat	 tiedot	 jäsenen	 on	 joko	
toimitettava	 tarkastamista	 koskeva	 pyyntö	 rekisterinpitäjälle	 omakätisesti	
allekirjoitetulla	tai	sitä	vastaavalla	tavalla	varmennetulla	asiakirjalla	tai	käytävä	
henkilökohtaisesti	 rekisterinpitäjän	 luona	 esittämässä	 tarkastamispyyntö.	
Jäsenen	 tulee	 esittää	 tarkastuspyyntöä	 tehdessään	 tiedon	 etsimiseen	
tarpeelliset	tiedot:	nimi,	osoite,	puhelinnumero	ja	jäsennumero.	

Jos	 jäsenen	 tiedoissa	 jäsenrekisterissä	 on	 virheitä,	 jäsen	 voi	 tehdä	 virheen	
korjaamista	koskevan	pyynnön.	Pyyntö	 tulee	osoittaa	Suomen	Metsästäjäliiton	
yhteyshenkilölle	 tai	 oman	 jäsenseuran	 rekisterinhoitajalle.	 Pyynnön	 voi	 tehdä	
kirjallisesti,	 puhelimitse	 tai	 henkilökohtaisesti.	 Pyynnössä	 tulee	 esittää	 tiedon	
korjaamiseksi	tarpeelliset	seikat	ja	asiakkaan	yksilöintiin	tarvittavat	tiedot.	

11 KIELTO-OIKEUS	

Jäsenellä	 on	 henkilötietolain	 30	 §:n	 mukaan	 oikeus	 kieltää	 rekisterinpitäjää	
luovuttamasta	 tai	 käsittelemästä	 häntä	 koskevia	 tietoja	 suoramainontaa	 ja	
muuta	 suoramarkkinointia	 varten.	 Jäsen	 voi	 tehdä	 kiellon	 ilmoittamalla	 siitä	
kirjallisesti	 rekisterinpitäjälle	 osoitteella	 Suomen	 Metsästäjäliitto	 ry,	 PL	 91,	
11101	 Riihimäki,	soittamalla	 numeroon	 010	 841	 0050,	 tekemällä	
muutosilmoituksen	 Metsästäjäliiton	 Internet-sivujen	 kautta	 osoitteesta	
www.metsastajaliitto.fi	 tai	 ottamalla	 yhteyttä	 oman	 jäsenseuran	
rekisterinpitäjään.	


