LOVIISAN KISSATALO RY:N ELÄINTENLUOVUTUSREKISTERIN, KISSAKUMMIREKISTERIN JA
SIJAISKOTIREKISTERIN REKISTERISELOSTE

1. Rekisterinpitäjä
Nimi: LOVIISAN KISSATALO ry / LOVISA KATTHUS rf
Y-tunnus: 2765421-5
Postiosoite: Peikkomäentie 31, 07900 Loviisa
Sähköposti: yhdistys@loviisankissatalo.fi
Puhelin: 050 524 6985
2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Stiina Aho
Rukoushuoneentie 1, 07700 Koskenkylän saha
jasenet@loviisankissatalo.fi
3. Rekisterin nimi
Eläintenluovutusrekisteri / Kissakummirekisteri / Sijaiskotirekisteri
4. Rekisterin käyttötarkoitus
Eläintenluovutuskisterissä säilytetään kissatalolta luovutettujen eläinten omistajien tietoja. Kissojen turvasirut
rekisteröidään näiden tietojen avulla turvasiru.fi -palveluun.
Kissakummirekisterissä säilytetään kissakummeiksi ilmoittautuneiden sähköpostiosoitteet.
Sijaiskotirekisterissä säilytetetään sijaiskotiin sijoitetun eläimen sijaiskodin yhteystiedot.
5. Rekisterin sisältämät tiedot ja niiden säilytysajat
Eläintenluovutusrekisteriin kerätään seuraavat tiedot: nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.
Lisäksi rekisteriin merkitään luovutetun eläimen mahdollinen turvasirun numero.
Tietoja säilytetään eläimen kuolemaan saakka. Mikäli yhdistys ei saa tietoa eläimen menehtymisestä, tietoja
säilytetään enintään 50 vuotta. Tiedot tuhotaan sähköisessä rekisterissä poistamalla kyseinen tiedosto.
Kissakummirekisterissä tietoja säilytetään niin kauan, kuin henkilö toimii kissakummina. Tiedot tuhotaan
viimeistään 10 vuoden päästä lopettamisesta tai henkilön itsensä pyynnöstä sitä ennen.
Sijaiskotirekisteriin merkitään seuraavat tiedot: sijaiskodin vastuuhenkilö, osoite, puhelinnumero sekä
sähköposti. Lisäksi rekisteriin merkitään sijaiskotiin sijoitettavan kissan tiedot sekä mahdollinen turvasirun
numero. Sijaiskotirekisterissä tietoja säilytetään niin kauan kuin kissa on sijoitettuna kyseiseen kotiin.
6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterin tiedot kerätään eläimen luovutuslomakkeesta ja kissakummien liittymislomakkeesta.
Säännönmukaisena tietolähteenä toimii asiakas/kissakummiksi liittyvä itse.
7. Tietojen luovutus
Kerätyt tiedot siirretään turvasiru.fi -palveluun turvasirujen rekisteröimistä varten.Tietoja voidaan luovuttaa
myös viranomaisille eläinsuojelutarpeen/eläinsuojelulain noudattamisen selvittämistä varten. Yhdistys ei
luovuta rekisterin tietoja muihin tarkoituksiin.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Rekisterin tietoja ei luovuteta eteenpäinEU:n tai ETA:n ulkopuolelle
9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin tiedot säilytetään luottamuksellisesti. Manuaalisen aineiston tietoja saa käsitellä yhdistyksen
hallituksen jäsenet sekä hallituksen erikseen nimeämät henkilöt. Sähköinen aineisto on kerätty
tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja.
TARKASTUS- JA OIKAISUPYYNNÖT
Tehdään rekisterin pitäjälle. Yhteystiedot löytyvät kohdasta "Rekisterinpitäjä"
OIKEUS TIETOJEN POISTAMISEEN
Rekisteröity voi pyytää tietojensa poistamista rekistereistämme. Pyynnöt poistamisesta tehdään
rekisterinpitäjälle kirjallisesti.
OIKEUS KÄSITTELYN RAJOITTAMISEEN
Rekisteröity voi pyytää käsittelyn rajoittamista, jos hän katsoo, että hänen tietonsa ovat puutteellisia tai
virheellisiä. Rekisterinpitäjä keskeyttää tietojen jatkokäsittelyn, kunnes tiedot on oikaistu tai korjattu.
OIKEUS TEHDÄ VALITUS VALVONTAVIRANOMAISELLE
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle jos hän katsoo, että hänen oikeuksiaan on
loukattu. Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot ja tarvittavat lomakkeet löytyvät osoitteesta www.tietosuoja.fi

