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Pelastetaan Koirat ry kotihoitajarekisterin tietosuojaseloste

1) Rekisterinpitäjä
Pelastetaan Koirat ry
y-tunnus 1852381-1  
Mäkirinteentie 7
83750 SOTKUMA
pelastetaankoirat.com

2) Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Sofia Mattsson
sofia (a) pelastetaankoirat.com

3) Rekisterin nimi
Pelastetaan Koirat ry:n kotihoitajarekisteri.

4) Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste
Henkilötietojen käsittely on tarpeen sellaisen sopimussuhteen täytäntöön panemiseksi, jossa 
rekisteröity on osapuolena. Henkilötietojen käsittely on välttämätöntä sopimussuhteen 
täytäntöönpanolle ja edellytys sopimuksen tekemiselle.

Kotihoitajarekisteri sisältää tiedot yhdistyksen kautta eläimen kotihoitoon ottavista henkilöistä. 
Henkilöt tekevät yhdistyksen kanssa eläimen hoidosta sopimuksen. Omistajan ja yhdistyksen 
sopimussuhde jatkuu toistaiseksi, ellei sitä erityisestä syystä päätetä ennen sitä. Kotihoidolla 
tarkoitetaan eläimen väliaikaista hoitopaikkaa ennen lopullisen kodin löytymistä. 

Kotihoitosopimuksen voimassaoloajan aikana henkilöllä voi näin ollen olla useampi eläin 
kotihoidossa. Henkilötiedot poistetaan rekisteristä, kun sopimussuhde rekisterinpitäjän ja 
rekisteröidyn välillä lakkaa.

5) Rekisterin tietosisältö
Jäsenrekisteriin tallennetaan seuraavat tiedot: 
•  nimi
• osoite
• puhelinnumero
• sähköposti

6) Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterinpitäjä rekisteröi Pelastetaan Koirat ry:n käyttäjästä ne tiedot, jotka käyttäjä itse 
yhdistykselle ilmoittaa.

7) Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja käsitellään yhdistyksen sisällä siinä laajuudessa, kuin se on tarpeen henkilötietojen 
käsittelyn tarkoituksen toteuttamiseksi. Tietoja ei käsitellä yhdistyksen ulkopuolella. Tietoja ei 
luovuteta säännönmukaisesti kolmansille osapuolille. Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n 
ulkopuolelle.

https://tietopalvelu.ytj.fi/yritystiedot.aspx?yavain=1822040&tarkiste=F8755328A2EBDA7BDB3E37A9678C339FDD6C4059
https://tietopalvelu.ytj.fi/yritystiedot.aspx?yavain=1822040&tarkiste=F8755328A2EBDA7BDB3E37A9678C339FDD6C4059


8) Rekisterin suojauksen periaatteet
Pelastetaan Koirat ry:n rekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään. Järjestelmään 
sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu 
palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin 
tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterin 
ylläpitäjät.

9) Rekisteröidyn kielto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja 
suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta 
samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa 
rekisteriasioista vastaavalle henkilöille.

10) Rekisteröidyn tarkastusoikeus ja oikeus tietojen siirtämiseen.
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä 
kopiot. Rekisteröidyllä on oikeus siirtää rekisterinpitäjälle toimittamansa häntä koskevat 
henkilötiedot rekisterinpitäjältä toiselle sen rekisterinpitäjän estämättä, jolle tiedot on toimitettu. 
Tiedot on voitava siirtää jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa. 
Rekisteröidyllä on oikeus saada henkilö tiedot siirrettyä suoraan rekisterinpitäjältä toiselle, mikäli se 
on teknisesti mahdollista.

Tarkastuspyyntö ja tietojen siirtoon liittyvä pyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista 
vastaavalle henkilölle.

11) Tiedon korjaaminen ja valitusoikeus
Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta 
virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai 
rekisteröidyn pyynnöstä. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään rekisteriasioista 
vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.

Rekisteröidyllä on aina oikeus tehdä henkilötietojen käsittelyyn liittyvä valitus 
valvontaviranomaiselle.


