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Eläinsuojeluilmotus- ja pentutehtailurekisteri
SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistys ry, myöhemmin SEY, noudattaa henkilötietojen käsittelyssä Euroopan
parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2016/679 eli EU:n yleistä tietosuoja-asetusta sekä kansallista
lainsäädäntöä.
Rekisteröidyt
Rekisterissämme käsitellään SEYlle toimitettujen eläinsuojeluilmoitusten kohteiden ja ilmoitusten jättäneiden
yhteystietoja. Lisäksi rekisteri sisältää kauppapaikoilta saatuja tietoja pentutehtailuun viittaavista
ilmoituksista.
Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus
SEYn keskeistä toimintaa on eläinten hyvinvoinnin edistäminen. SEYn vapaaehtoiset eläinsuojeluneuvojat
hoitavat vuosittain tuhansia eläinsuojeluilmoituksia, jotka perustuu kansalaisten huoleen eläinten
hyvinvoinnista eri kohteissa. Rekisterimme käyttötarkoitus on yleistä etua koskevan tehtävän suorittaminen
eli eläinsuojeluneuvonta ja eläinsuojeluviranomaisyhteistyö. Eläinten hyvinvointi ja lainsäädännön
noudattaminen on sekä SEYn että yhteiskunnan intressi. Tietoja ei käytetä suoramarkkinointitarkoituksiin.
Tietoja ei käytetä muuhun kuin eläinsuojeluneuvontaan ja viranomaisyhteistyöhön epäiltäessä
eläinsuojelurikosta.
Käsiteltävät henkilötiedot:
Rekisterissä käsitellään SEYlle ilmoitettujen eläinsuojeluilmoitusten kohteiden ja ilmoittajien yhteystietoja.
Kerättäviä tietoja ovat:
•
•
•
•
•

Nimi
Postiosoite
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite
Laitetta tai yhteyttä koskevat tiedot (kuten www-osoite, MAC-osoite, sekä IP-osoite)

Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötietoja kerätään eläinsuojeluilmoitusten perusteella. Tietoja kerätään myös rekisteröidyiltä itseltään.
Verkkosivustot keräävät evästeitä. Rekisteriin voidaan myös päivittää ajankohtaisia henkilötietoja, mitkä
saadaan tiedoksi kolmansilta osapuolilta, kuten kauppapaikoilta.
Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva
Henkilötiedot on suojattu ja tallennettu järjestelmään, johon on rajattu pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka
tarvitsevat kyseisiä tietoja työtehtäviensä hoitamiseksi. Kyseisillä henkilöillä on käytössään henkilökohtaiset

käyttäjätunnukset ja salasanat. Henkilötiedot on suojattu ulkopuoliselta käytöltä ja tietojen käyttöä
valvotaan. SEYn ulkopuolelle lähetettävät henkilötiedot salataan. Käytetyt työasemat ja tallennusmediat on
salattu. Tietoja luovutetaan vain viranomaisille pyydettäessä.
Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot
Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta kolmansille osapuolille. Poikkeuksena viranomaisten pyynnöstä
luovutettavat tiedot epäiltäessä eläinsuojelurikosta.
Henkilötietojen säilytysaika
Eläinsuojeluilmoitusten sisältämiä henkilötietoja säilytetään enintään viisi kuukautta ilmoitusten jättämisestä,
asian käsittelyä, mahdollisia viranomaisilmoituksia ja lisätietojen kysymistä varten. SEY ei pidä rekisteriä
eläinsuojeluilmoitusten tekijöistä tai ilmoitusten kohteista. Pentutehtailua epäiltäessä tiedot säilytetään
enintään kymmenen vuotta seurantaa ja viranomaisilmoituksia varten.
Rekisteröidyn oikeudet:
Rekisteröidyllä on lähtökohtaisesti oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa:
- saada tieto henkilötietojensa käsittelystä;
- saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat SEYn käsittelemät henkilötiedot;
- vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä;
- vaatia henkilötietojensa poistamista;
- peruuttaa suostumuksensa ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin kuin henkilötietojen käsittely
perustuu rekisteröidyn suostumukseen;
- vastustaa henkilötietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella siltä
osin kuin henkilötietojen käsittelyperusteena on SEYn oikeutettu etu;
- saada henkilötietonsa koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle, SEY
käsittelee kyseisiä henkilötietoja rekisteröidyn suostumuksen perusteella ja käsittely suoritetaan
automaattisesti;
- vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista.
Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö tämän
tietosuojaselosteen Yhteydenotot-kohdan mukaisesti vähintään 14 vuorokautta ennen pyynnön täyttämistä.
SEY voi pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan rekisteröidyn
henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä. SEY voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa
laissa säädetyllä perusteella.
Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle
Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen Euroopan
unionin jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa rekisteröidyn asuinpaikka tai työpaikka sijaitsee, mikäli
rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojakäytännön mukaisesti.
Yhteydenotot
Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut
yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse tietosuojavastaavalle osoitteeseen: sini.kuronen@sey.fi.
Rekisteröity voi myös ottaa yhteyttä henkilökohtaisesti tai kirjallisesti alla olevaan osoitteeseen:
SEY Suomen Eläinsuojelu ry,
Lintulahdenkatu 10
00500 Helsinki
puh. 0207 528 420

Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen
Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä ilmoitus
on viimeksi päivitetty 29.8.2019.

