BRASILIANTERRIERI – FOX PAULISTINHA RY TERVEYSTIETOKYSELYN REKISTERI- JA
TIETOSUOJASELOSTE
Henkilötietolain (523/1999) 10 § mukainen rekisteriseloste EU:n yleinen tietosuoja-asetus
(679/2016) 13 & 30 artiklat
Brasilianterrieri – Fox Paulistinha ry jalostustoimikunta, Ypäjä
Rekisterinpitäjä
Yhteystiedot: http://brasilianterrierit.weebly.com/
Nimi: Kaisa Tolvanen
Tehtävä: Brasilianterrieri – Fox Paulistinha ry:n puheenjohtaja
Sähköposti: puheenjohtaja.bty@gmail.com
Rekisteriasioita hoitavat
henkilöt
Nimi: Kirsi Rosman
Tehtävä: Brasilianterrieri – Fox Paulistinha ry:n jalostustoimikunnan
puheenjohtaja
Sähköposti: jalostustoimikunta.bty@gmail.com
Rekisterin nimi
Brasilianterrieri – Fox Paulistinha ry terveystietokysely
Kyselyn tarkoituksena on selvittää suomalaisen brasilianterrierin
terveydentilaa kyselytutkimuksella. Koiran omistajan tai haltijan
henkilötietoja (nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite) kerätään
tutkimukseen liittyvää yhteydenpitoa varten. Vain nimetyillä
Henkilötietojen käsittelyn
jalostustoimikunnan jäsenillä on pääsy henkilötietoihin ja
tarkoitus
terveyskyselyn vastauksiin.

Rekisterin tietosisältö
Säännönmukaiset
tietolähteet
Tietojen säännönmukaiset
luovutukset.
Tietojen siirto EU:n tai
ETA:n ulkopuolelle

Rekisterin suojauksen
periaatteet

Henkilötietojen säilytysaika
Rekisteröidyn oikeudet

Kyselyn vastaukset ovat yleistä terveystietoa ja sitä luovutetaan
ilman tunnistetietoja eteenpäin rodun tutkimustietoon, analysointiin ja
jalostukseen.
Ilmoittajan etu- ja sukunimi, puhelinnumero sekä sähköpostiosoite
Henkilötietoja kerätään kyselyyn vastaajalta itseltään. Tietojen
antaminen on vapaaehtoista.
Tietoja luovutetaan Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus -kohdassa
mainittuihin tarkoituksiin
Henkilötietoja ei luovuteta tai siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
Sähköisesti käsiteltävät tiedot
Henkilötietorekisteri on suojattu ulkopuoliselta käytöltä ja tietojen
käyttöä valvotaan. Pääsy tietokantaan tai yksilöllisiin tietoihin on
suojattu normaaleilla tietoturvamenettelyillä käyttöoikeuksineen,
salasanoineen ja palomuureineen.
Pääsy sovelluksiin on suojattu käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla.
Sovelluksia käytetään julkisesta internetistä suojattujen
verkkoyhteyksien kautta. Sähköpostiliikenteessä käsiteltäviä
henkilötietoja siirretään ainoastaan yhdistyksen itse hallinnoimissa
sähköpostiosoitteissa, joiden tietoturvallisuus on varmistettu
sopimuksin yhteistyökumppaneiden kanssa.
Henkilötietoja käsittelevät yhdistyksen luottamushenkilöt ja
yhteistyökumppanit ovat sitoutuneet noudattamaan yhdistyksen
henkilötietojen käsittelyperiaatteita tietosuojaselosteen mukaisesti ja
käsittelijöiden kanssa on sovittu asiasta kirjallisesti henkilötietojen
käsittely- ja salassapitosopimusten muodossa.
Henkilötietoja säilytetään pysyvästi tai niin kauan, kunnes henkilö
pyytää tietojensa poistamista.
Tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot ja saada

niistä pyydettäessä kopiot. Tarkastuspyyntö tehdään kirjallisena
yhdistyksen yllä nimettyjen terveystietokyselyn yhteishenkilölle.
Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että reksiterinpitäjä oikaisee
rekisteröityä koskevat virheelliset henkilötiedot tai täydentää
puutteellisia henkilötietoja. Korjauspyyntö tehdään kirjallisena
terveystietokyselyn yhteyshenkilölle.

Yhteydenotot

Muutokset tähän
tietosuojaselosteeseen

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa tietojen käsittelyn suostumus ja
tämän jälkeen esittää rekisterinpitäjälle pyynnön poistaa rekisteröityä
koskevat tiedot. Pyyntö tehdään kirjallisena yhdistyksen
tietojenkyselyn yhteyshenkilölle.
Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset
tästä tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenotot tulee tehdä
sähköpostitse kohdassa rekisteriä hoitaville henkilöille ilmoitettuun
sähköpostiosoitteeseen / sähköpostiosoitteisiin.
Rekisteröidyn pyynnön voi esittää rekisteröity itse tai hänen
valtuuttamansa edustaja.
Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi
lainsäädännön muuttuessa.
Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty ja hyväksytty
yhdistyksen hallituksen toimesta 10.2.2021

