TIETOSUOJASELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §
Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen
täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä.

1a
Rekisterinpitäjä

Laatimispäivä

22.5.2018

Nimi

Suomen Coton de Tuléar ry jalostustoimikunta
Osoite

Vastamäentie 62, 37830 Akaa
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

Puheenjohtaja: Mirkka Ilveskoski puh. 040 774 0302, scdt.jtk.puheenjohtaja@gmail.com
Nimi
2
Herranen
Yhteyshenki- Heli
Osoite
lö rekisteriä Vastamäentie 62, 37830 Akaa
koskevissa
asioissa
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
scdt.jalostustoimikunta@gmail.com

3
Coton de Tuléar ry:n jalostoimikunnan rekisteri
Rekisterin
nimi
4
Rekisteri on Coton de Tuléar -rotuisten koirien terveystietojen ja terveyden ylläpitämistä sekä
Henkilötieto- edistämistä varten. Henkilötiedot ovat jalostustoimikunnan tiedottamista varten.
jen käsittelyn
tarkoitus

5
Rekisterin
tietosisältö

Rekisteriin tallennetaan seuraavat tiedot:
- jäsennumero
- nimi ja osoitetiedot
- puhelinnumero ja sähköpostiosoite
- koiran nimi ja terveystiedot
- koirien jalostustarkastustiedot
- jalostusurosten tiedot
- pentueiden tiedot
- koirien käytöstiedot
- muut koiriin liittyvät tiedot

6
Henkilö- ja yhteystiedot sekä koirien nimitiedot saadaan omistajilta. Jalostustarkastustiedot
Säännönmu- yhdistyksen saadaan jalostustarkastajalta. Jalostusurosten tiedot saadaan omistajilta. Pentueiden
kaiset tieto- tiedot ja yhteystiedot saadaan kasvattajilta. Koirien käytöstiedot saadaan testaajilta ja omistajilta.
lähteet

REKISTERISELOSTE

2

7
Koirien omistajien henkilötietoja ei luovuteta jalostustoimikunnan ulkopuolelle. Koirien tiedot voidaan
Tietojen
luovuttaa aiemmin ilmoitetun mukaisesti ilman omistajatietoja.
säännönmukaiset
luovutukset

8
Tietojen
siirto
EU:n tai
ETA:n
ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

A Manuaalinen aineisto

Henkilötietoja ei yleensä tulosteta tai ne ei löydy muussa kuin sähköisessä muodossa. Mikäli
henkilötietoja täytyy tulostaa, säilytetään ne jalostustoimikunnan sihteerin kotona erillisessä mapissa.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Koirien terveystietojen ja kasvattajien yhteystiedot löytyvät jalostustoimikunnan sihteeriltä
sähköisessä muodossa. Tiedot on suojattu salasanalla. Tiedot ilmoitetaan jalostustoimikunnalle
vapaaehtoisesti rodun terveyden eteen tehtävään työhön terveyskyselylomakkeella. Tietoihin on
pääsy vain jalostustoimikunnalla. Kasvattajat ilmoittavat yhteystietonsa jalostustoimikunnan
viestintää ja yhteystyöfoorumia varten. Yhdistyksen internetsivuilla olevat tiedot ovat jäsenten tai
kasvattajien lähettämiä, julkaistavaksi tarkoitettuja tietoja. Koirien nimitiedot voidaan luovuttaa ilman
omistajatietoja.

10
Tarkastusoikeus

Tarvittaessa tietojaan voi tarkistaa jalostustoimikunnan sihteeriltä sähköpostitse
scdt.jalostustoimikunta@gmail.com

11
Tiedot voidaan korjata jalostustoimikunnan sihteerille sähköpostiin
Oikeus vaatia scdt.jalostustoimikunta@gmail.com
tiedon
korjaamista

12
Jalostustoimikunta ei harjoita henkilötietolain 30§ mukaista markkinointia.
Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

