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

1a
Rekisterinpitäjä

Laatimispäivä

22.5.2018

Nimi

Shih tzu ry
Osoite

webmaster.shihtzury@gmail.com
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

shihtzury@gmail.com
Nimi
2
Mäkelä
Yhteyshenki- Kati
Osoite
lö rekisteriä
koskevissa
asioissa
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
webmaster.shihtzury@gmail.com

3
Rekisterin
nimi
4
Henkilötietojen käsittelyn
tarkoitus

Pentuvälitys ja kotia etsivien shih tzujen lista

5
Rekisterin
tietosisältö

Rekisteriin kerätään mahdollisimman tarkat tiedot yhdistelmästä, sekä kasvattajan nimi/kennelnimi.
Kotisivuille julkiseksi laitetaan yhdistelmien uroksen nimi, nartun nimi ja kasvattajan kennelnimi tai
oma nimi, mikäli kasvattajalla ei ole kennelnimeä.

Yhdistyksen julkisen pentulistan ja uutta kotia etsivien shih tzujen listan ylläpitäminen ja
arkistoitavien yhdistelmätietojen kerääminen rodun jalostuksen ohjausta ja tilastointia varten.
Julkinen lista on kasvattajien väylä ilmoittaa pennunostajille ja muille kasvattajille tulevista
yhdistelmistään, syntyneistä pentueista sekä kotia etsivistä shih tzuista. Julkisella listalla julkaistaan
kasvattajan yhdistelmästä ilmoittamat tiedot. Julkisen listan lisäksi rekisteriin kertyy jalostuksen
ohjauksessa ja tilastoinnissa käytettävää tietoa kasvattajien ilmoittamista yhdistelmistä,
yhdistelmäsuosituskyselyistä (ei julkisia), sekä Suomen Kennelliiton yhdistykselle ilmoittamista
yhdistelmistä, mitkä julkaistaan Kennelliiton pentulistalla.

Tietoja säilytetään julkisella listalla kunnes kasvattaja pyytää poistamaan ne tai kunnes on kulunut
kaksi (2) kuukautta ilmoituksen jättämisestä eikä kasvattaja ole päivittänyt tietoja tai pyytänyt
jatkamaan ilmoituksen voimassaoloaikaa. Jalostustoimikunnan arkistoissa yhdistelmien tietoja
säilytetään toistaiseksi tai kunnes kasvattaja haluaa tiedot poistettavaksi jalostustoimikunnan
arkistosta.
Kasvattajalla on oikeus pyytää yhdistelmänsä tiedot ja hänen yhteystietonsa poistettavaksi niin
julkiselta listalta kuin myös jalostustoimikunnan arkistosta. Pyynnöt tietojen poistamisesta ja tietojen
korjaamisesta osoitetaan jalostustoimikunann sihteerille: st.jalostus@gmail.com ja webmasterille:
webmaster.shihtzury@gmail.com.
6
Rekisteriin tallennettavat tiedot kertyvät listalle kasvattajien omista ilmoituksista yhdistykselle.
Säännönmukaiset tietolähteet

REKISTERISELOSTE

7
Tietojen
säännönmukaiset
luovutukset

2

Yhdistyksen julkiselle pentuvälityslistalle pääsevien yhdistelmien tietoja julkaistaan kotisivuilla ja
lehdessä, ellei kasvattaja erikseen sitä kiellä. Jalostuksen ohjaukseen ja tilastointiin käytettäviä
yhdistelmätietoja julkaistaan ainoastaan Jalostuksen tavoiteohjelmassa, missä niitä ei yksilöidä vaan
ne ovat osa tutkimusmateriaalia ja tilastoitua tietoa.
Yhdistelmän tai kasvattajan tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille suoramarkkinointia,
etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin
henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.

8
Yhdistelmän tai kasvattajan tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
Tietojen
siirto
EU:n tai
ETA:n
ulkopuolelle
9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

A Manuaalinen aineisto

Saapuneita ilmoituksia ei tulosteta manuaaliseen arkistoon. Mikäli ilmoitus saapuu paperiversiona,
se skannataan arkistoon ja paperiversio tuhotaan.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Saapuneet ilmoitukset säilytetään jalostustoimikunnan sihteerin tietokoneella sekä webmasterin
sähköpostissa. Molemmat ovat salasanasuojattuja. Ilmoitusten tietoihin on pääsy ainoastaan
jalostustoimikunnan jäsenillä, sekä webmasterilla julkaistavien tietojen osalta. Mikäli kasvattaja ei
ole halunnut jotain yhteystietojaan julkaistavaksi julkisella listalla kotisivuilla tai lehdessä, katsoo
jalostustoimikunta ne salassa pidettäväksi.

