TIETOSUOJASELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §
Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen
täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä.

1a
Rekisterinpitäjä

Laatimispäivä

1.2.2018

Nimi

Paulus & Co Oy
Osoite

Sahantie 41, 98360 Vuostimo
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

info@paulusco.fi
2
Yhteyshenk
ilö rekisteriä
koskevissa
asioissa

Nimi

Kirsi Räikkönen
Osoite

Sahantie 41, 98360 Vuostimo
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

kirsi@paulusco.fi
3
Rekisterin
nimi

PAULUS-sovelluksen henkilötietorekisteri

4
Henkilötieto
jen
käsittelyn
tarkoitus

Rekisteriin kerätään Rekisterinpitäjän PAULUS-sovelluksen käyttäjien välttämätömät henkilötiedot,
jotka ovat tarpeen käyttäjän tunnistamiseksi sekä sovelluksessa eläinlääkäriksi merkityn henkilön
nimi ja mahdollinen työnantaja.

5
Rekisterin
tietosisältö

Rekisteriin kerätään PAULUS-sovelluksen käyttäjän tunnistamiseen tarvittavat välttämättömät
tiedot sekä lääkintätietojen osalta eläinlääkäriä koskevat välttämättömät tiedot.

PAULUS-sovellus on tarkoitettu mm. hevosten liikuntaa, ruokintaa, terveyttä ja lääkintää koskevien
tietojen tallentamiseen ja seuraamiseen. Lääkintietojen osalta lääkityksen määränneen
eläinlääkärin nimi ja työnantaja ovat tietoja, jotka mm. lääkkeiden varoaikojan koskevien tietojen
varmistamiseksi sekä lääkinnän turvallisuuden varmistamiseksi.

Käyttäjästä tallentaan rekisteriin nimi ja tunnistetiedot, kuten puhelinnumero ja sähköpostiosoite.
Eläinlääkäristä tallennetaan kunkin sovellukseen merkityn lääkityksen osalta eläinlääkärin nimi ja
mahdollinen työnantaja. Eläinlääkärin nimen tai työantajan tiedoilla ei voi sovelluksessa tehdä
minkäänlaisia hakuja.

6
Tiedot saadaan rekisteröidyiltä henkilöiltä itseltään ja eläinlääkärin osalta lääkemääräyksestä.
Säännönmu Tiedot tallentaa käyttäjä.
kaiset tietolähteet

REKISTERISELOSTE

2

7
Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta.
Tietojen
säännönmukaise
t
luovutukset

8
Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
Tietojen
siirto
EU:n tai
ETA:n
ulkopuolelle
9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

A Manuaalinen aineisto

Ei manuaalista aineistoa.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä ja tiedostot on suojattu tavanomaisilla teknisillä
suojausmenetelmillä. Palvelimet ovat palomuureilla suojatussa ympäristössä ja ympäristö on
salasanoin ja käyttäjätunnuksin suojattua. Rekisterin käyttö ja hallinointi edellyttää henkilökohtaista
käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka annetaan vain sellaisille rekisterin pitäjän työntekijöille tai
rekisterin pitäjän puolesta toimiville henkilöille, joiden asema ja työtehtävät näitä
vaativat.Käyttäjätietoja käsitellään ainoastaan käyttäjän pyynnöstä.

10
Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot tai pyytää rekisterinpitäjää
vahvistamaan, onko rekisteröidystä henkilöstä itsestään rekisterissä tietoja. Asiaa koskevat
pyynnöt tulee osoittaa rekisterin yhteyshenkilölle. Rekisteröidyn on varauduttava todistamaan
henkilöllisyytensä tietojen tarkastuksen yhteydessä. Tietojen tarkastaminen on rekisteröidylle
kerran vuodessa maksutonta ja muista ensimmäistä 12 kk:n kuluessa ensimmäisestä
tarkastuspyynnöstä tehdyistä tarkastuspyynnöistä voidaan periä tarkastuksesta rekisterinpitäjälle
aiheutuneet kustannukset.

11
Oikeus
vaatia
tiedon
korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia itseään koskevan virheellisen tiedon oikaisua. Asiaa koskevat
pyynnöt tulee osoittaa rekisterin yhteyshenkilölle.

12
Muut
henkilötietojen
käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojensa poistamista. Asiaa koskeva pyyntö tulee osoittaa
rekisterin yhteyshenkilölle. Rekisteröidyn on varauduttava todistamaan henkilöllisyystensä, jotta
tietojen poistaminen voidaan toteuttaa. Rekisterinpitäjällä on oikeus säilyttää sellaiset tiedot, joiden
säilyttämisvelvollisuus johtuu laista tai viranomaistaohjeesta.

