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

Laatimispäivä  
21.9.2018 

 
 

1a 
Rekisterin- 
pitäjä 

Nimi 

Havannalaiset ry 

Osoite 

      

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 

havannalaisetsihteeri@gmail.com 

2 
Yhteyshenki- 
lö rekisteriä 
koskevissa 
asioissa 

Nimi 

Susanna Thomander 
Osoite 

      

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 

havannalaisetsihteeri@gmail.com 

3 
Rekisterin 
nimi 

Aikuiset kodinvaihtajat 

4 
Henkilötieto- 
jen käsittelyn 
tarkoitus 
 
 
 
 
 
 

Yhdistyksen aikuiset kodinvaihtajat palstan ylläpitäminen (yhdistyksen julkaisuissa). Lista on 
havannankoirien omistajien (yhdistyksen jäsenet) väylä myydä aikuisia havannankoiria. Listalla 
julkaistaan myyjän ilmoittamat, pakolliseksi merkityt tiedot. Muut ilmoituskaavakkeessa ilmoitetut 
tiedot kerryttävät yhdistyksen tutkimuskäyttöön tarkoitettua numeerista tietoa rodusta. 

 

 

 

5 
Rekisterin 
tietosisältö 

Rekisteriin kerätään mahdollisimman tarkat tiedot myytävästä koirasta, sekä omistajan nimi ja 
yhteystiedot. Kotisivuille julkiseksi laitetaan vähintään koiran nimi (toimii myös linkkinä 
jalostustietojärjestelmään), rokotustiedot, kuva ja myyjän nimi, puh. ja mailiosoite. 

 

Tietoja säilytetään listalla 2kk tai siihen asti kunnes myyjä haluaa tiedot poistettavaksi niin julkiselta 
listalta, kuin sihteerin arkistostakin tai myyjä uusii ilmoituksen. 

 

Myyjällä on oikeus pyytää koiransa ja hänen yhteystietonsa poistettavaksi niin julkiselta listalta, kuin 
myös sihteerin arkistosta. Pyynnöt tietojen poistamisesta ja tietojen korjaamisesta osoitetaan 
sihteerille: havannalaisetsihteeri@gmail.com. 

 

6 
Säännönmu- 
kaiset tieto- 
lähteet 

Rekisteriin tallennettavat tiedot kertyvät listalle myyjien omista ilmoituksista (Aikuiset kodinvaihtajat 
ilmoituskaavake) yhdistykselle. 
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7 
Tietojen 
sään- 
nönmukaiset 
luovutukset 

Yhdistykselle ilmoitettuja tietoja julkaistaan kotisivuilla ja/tai lehdessä, ellei omistaja erikseen sitä 
kiellä. 

 

Omistajan tai myytävän koiran tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille suoramarkkinointia, 
etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin 
henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.  

8 
Tietojen 
siirto 
EU:n tai 
ETA:n 
ulkopuolelle 
 
 

Myytävän koiran tai sen omistajan tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 

9 
Rekisterin 
suojauksen 
periaatteet 

A Manuaalinen aineisto 

Saapuneita ilmoituksia ei tulosteta manuaaliseen arkistoon. 

B ATK:lla käsiteltävät tiedot 

Saapuneet ilmoitukset säilytetään sihteerin tietokoneella, mikä on salasanasuojattu. Ilmoitusten 
tietoihin on pääsy ainoastaan sihteerillä. Mikäli myytävän koiran omistaja ei ole halunnut jotain 
yhteystietojaan julkaistavaksi julkisella listalla kotisivuilla ja/tai lehdessä, katsoo yhdistys ne salassa 
pidettäväksi. 

 


