Kansalliseen poninäyttelyyn osallistuvien henkilötietojen käsittely
Poninäyttely-yhdistys PONY järjestää Kansallisen poninäyttelyn sekä ratsastus- ja käyttöluokkia näyttelyn
yhteydessä. Näyttelyn järjestämistä sekä tulosten tuottamista ja julkaisua varten PONY kerää henkilötietoja.

Tämän näyttelyn/kilpailun henkilötietojen käsittelystä vastaava yhteyshenkilö on Tuula Pyöriä, Haukitie 3 A
8, 45160 Kouvola, sähköposti puheenjohtaja@poninayttely.com .

Näyttely ja ratsastus- sekä käyttöluokat ovat maksullinen palvelu ja osallistuminen muodostaa sopimuksen
osallistujan ja Poninäyttely-yhdistys PONYn välillä.

Poninäyttely-yhdistys PONY kerää osallistujista henkilötiedot ilmoittautumisen yhteydessä. Näitä tietoja
ovat ponin omistajan nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite sekä ratsastus- ja käyttöluokissa
ratsastajan, ajajan tai ohjaajan nimi ja mahdollisesti ikä.

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

Poninäyttely-yhdistys PONY käsittelee näitä tietoja näyttely-/kilpailutapahtumien pohjalta ja tuottaa näiden
perusteella näyttely- ja kilpailutulokset, jotka julkaistaan.

Tuloksia varten osallistujatietoihin voidaan liittää tietoja näyttely- ja kilpailutapahtumista: tulokset ja
sijoitukset. Tulosten osalta julkaistaan ainoastaan ponin omistajan nimi ja mahdollisesti esittäjän,
ratsastajan, ohjaajan tai ajajan nimi ja ikä.

Sekä näyttely- että kilpailutulokset voidaan julkaista missä tahansa mediassa mm. Poninäyttely-yhdistys
PONYn kotisivut, rotuyhdistysten jäsenlehdet ja kotisivut, paikallislehdet sekä valtakunnalliset lehdet.
Tulokset voidaan julkaista myös sosiaalisessa mediassa.

Näyttely- ja ratsastus- sekä käyttöluokkatulokset dokumentoivat suomalaisen ponikasvatuksen historiaa.
Tietoja ei koskaan poisteta.

Henkilöllä on seuraavat oikeudet näyttelyyn ja ratsastus- ja käyttöluokkiin liittyvien 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 vaatia tietojensa poistamista, jos henkilö ei ole ilmoittautunut eikä osallistunut
kilpailuun.
4) Henkilöllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos hän kokee, että hänen oikeuksiaan on
loukattu.

Valokuvaaminen
Koko näyttelyalue on valokuvausaluetta. Valokuvia voidaan julkaista missä tahansa mediassa mm.
Poninäyttely-yhdistys PONYn kotisivut, rotuyhdistysten jäsenlehdet ja kotisivut, paikallislehdet sekä
valtakunnalliset lehdet. Valokuvia voidaan julkaista myös sosiaalisessa mediassa.
Ilmoittautumalla Poninäyttelyyn ja sen yhteydessä järjestettäviin tapahtumiin henkilö hyväksyy, että häntä
voidaan valokuvata kilpailussa/tapahtumassa ja kuvia julkaista edellä mainituissa julkaisuissa.
Kaupallisiin tarkoituksiin käytettäviin markkinointikuviin PONY pyytää aina erillisen kirjallisen luvan kuvissa
esiintyviltä henkilöiltä tai heidän huoltajiltaan.

