Pienpystykorvat ry
Jäsenlomake
Voit liittyä Pienpystykorvat r.y.:n jäseneksi täyttämällä ja lähettämällä tämän lomakkeen jäsensihteerille. Yhdistyksen hallitus
käsittelee hakemuksesi, ja hyväksymisen jälkeen saat ohjeet jäsenmaksun maksamiseen sähköpostilla. Jäsenyytesi tulee
voimaan jäsenmaksun maksamisen jälkeen. Hallitus kokoontuu noin kerran kuussa, joten varaudu siihen, että joudut vähän
aikaa odottamaan. Jos kuitenkin on kulunut yli kuukausi, etkä ole saanut mitään viestiä jäsenyyteesi liittyen, ota yhteyttä
jäsensihteeriin.

Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia.
Etunimi (*)

Sukunimi (*)

Sähköpostiosoite (*)

Puhelinnumero (*)

Katuosoite (*)

Postinumero ja -toimipaikka (*)

Yhdistys lähettää kokouskutsut ja jäsenmaksun tiedot ensisijaisesti sähköpostilla.
⬜Minulla ei ole sähköpostia ja haluan saada yhdistyksen tiedotteet, kokouskutsut ja laskut postitse.
Kumpaa rotua harrastat? Voit halutessasi valita molemmat
⬜Pomeranian
⬜Kleinspitz
Allekirjoituksellasi kuittaat seuraavat kohdat
1) Hyväksyn yhdistyksen säännöt ja sitoudun toimimaan niiden mukaisesti.
(http://www.pienpystykorvat.fi/yhdistys/yhdistyksen-saannot/)
2) Olen lukenut ja hyväksyn yhdistyksen rekisteriselosteen. Tietojani saa käyttää rekisteriselosteen
mukaisesti.

Aika ja paikka

Allekirjoitus (*)

___ . ___ . 20___
REKISTERISELOSTE Jäsentietojen käsittely Pienpystykorvat ry:ssä
Pienpystykorvat ry on koko maan kattava kleinspitz- ja pomeranianrotujen harrastajien yhdistys. Pienpystykorvat ry kerää
jäsenistään henkilötietoja ja käsittelystä vastaa jäsensihteeri. Jäsensihteeri luovuttaa tietoja hallituksen jäsenille ja
toimihenkilöille tarvittaessa.
Pienpystykorvat ry kerää jäseneksi liityttäessä nimen, puhelinnumeron, posti- ja sähköpostiosoitteen sekä vapaaehtoisen
tiedon siitä, kumpaa rotua jäsen harrastaa. Pienpystykorvat ry on lakisääteisesti velvoitettu pitämään jäsenrekisteriä, josta
tulee ilmetä jäsenen nimi ja kotipaikka. Yhdistyksen jäsenmaksuun sisältyy yhdistyksen oma Pienpystykorvat-lehti.
Pienpystykorvat ry luovuttaa lehden postituksesta vastaavalle yritykselle nimi- ja osoitetiedot. Pienpystykorvat ry:llä on
sopimus lehden painajan kanssa, joka vastaa lehden toimituksesta. Lehden paino käsittelee henkilötietoja Pienpystykorvat
ry:n lukuun eikä ole oikeutettu käyttämään tietoja omiin tarkoituksiinsa.
Henkilöllä on seuraavat oikeudet henkilötietojen käsittelyn osalta:
1) Henkilöllä on oikeus pyytää nähtäväkseen itseään koskevat tiedot. Nämä toimitetaan 30 päivän sisällä pyynnöstä.
2) Henkilöllä on oikeus pyytää virheellisten tietojen päivittämistä.
3) Henkilöllä on oikeus vaatia tietojensa poistamista, jos henkilö ei ole yhdistyksen jäsen.
4) Henkilöllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos hän kokee, että hänen oikeuksiaan on loukattu.

