
     TIETOSUOJASELOSTE 

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

Laatimispäivä  
1.6.2018 

 
 

1a 
Rekisterin- 
pitäjä 

Nimi 

Imatran Kaupunki 

Osoite 

Virastokatu 2, 55100 Imatra 

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

Puh. 020 617 2253 
Sähköposti: asiakaspalvelu@imatra.fi 

2 
Yhteyshenki- 
lö rekisteriä 
koskevissa 
asioissa 

Nimi 

Mika Makkonen 
Osoite 

Kannaksentie 4 a, 59100 Parikkala 

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

puh: 0206174620 

sähköposti: mika.makkonen@imatra.fi 

3 
Rekisterin 
nimi 

Eläinsuojelun ja eläintautivalvonnan rekisteri 

4 
Henkilötieto- 
jen käsittelyn 
tarkoitus 
 
 
 
 
 
 

Rekisteriä käytetään eläinsuojelu- ja eläintautilain mukaisten lakisääteisen valvonnan suunnitteluun, 
dokumentointiin ja seurantaan.  

 

Rekisteriä ylläpidetään lainsäädännössä edellytettyjen viranomaistehtävien hoitamiseen. 

 

 

 

 

5 
Rekisterin 
tietosisältö 

Rekisterin sisältöä ovat tarkastuksista laaditut tarkastuskertomukset ja päätökset. Näihin 
pöytäkirjoihin on kirjattu asianomaisten nimet ja osoitteet sekä tiedot asianomaisten eläimistä ja 
eläinten pitopaikoista. Lisäksi on tallennettu tarkastuksilla otetut valokuvat eläimistä ja eläinten 
pitopaikoista. 

 

Jos tarkastuksessa on käytetty aluehallintoviraston tai elintarviketurvallisuusviraston ohjeistamia 
valmiita lomakepohjia, on näihin lomakepohjiin voitu tallettaa edellä mainittujen lisäksi muita 
tarpeellisia tietoja kuten y-tunnus, henkilötunnus, puhelinnumero tai sähköpostiosoite.  

6 
Säännönmu- 
kaiset tieto- 
lähteet 

Säännönmukaisia tietolähteitä ovat valtakunnalliset rekisterit, valvontaviranomaiselle toimitetut 
asiakirjat, asiakkaan yhteydenotot, tarkastuskäynnit, laboratoriosta saatavat viranomaisnäytteiden 
tutkimustulokset ja toimijoilta valvontaan liittyen pyydetyt tiedot ja asiakirjat. 
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7 
Tietojen 
sään- 
nönmukaiset 
luovutukset 

Eläinsuojeluun liittyvät tarkastuskertomukset ja päätökset välitetään saatujen ohjeistusten mukaan 
aluehallintovirastolle. Eläintautivalvontaan liittyvät asiakirjat välitetään aluehallintovirastolle sekä 
tarvittaessa Elintarviketurvallisuusvirastolle. Jos eläinsuojelulakia tai -asetuksia on rikottu, välitetään 
asiakirjat tarvittaessa poliisille.  

8 
Tietojen 
siirto 
EU:n tai 
ETA:n 
ulkopuolelle 
 

Ei luovuteta. 

9 
Rekisterin 
suojauksen 
periaatteet 

A Manuaalinen aineisto 

Tulostettua materiaalia säilytetään lukitussa tilassa.  
Yksityistä henkilöä koskevista rekisterin tiedoista otetaan tulosteita tarvetta vastaavasti vain hyvin 
satunnaisesti. Tulosteet hävitetään tietoturvasta huolehtien heti, kun niitä ei enää tarvita.. 

B ATK:lla käsiteltävät tiedot 

Rekisteri sijaitsee Saimaan Tieto- ja talous Oy:n  palvelimella lukitussa konesalissa, johon on rajatut 
pääsyoikeudet. Pääsy rekisteriin edellyttää käyttäjätunnusta ja salasanaa. Ainoastaan Imatran 
seudun ympäristötoimen henkilökunnalla ja rekisterin teknisestä ylläpitämisestä huolehtivilla 
henkilöillä on käyttöoikeudet rekisteriin. Rekisterin käyttäjätunnus passivoidaan, kun henkilön 
palvelussuhde päättyy.  

10 
Tarkastus- 
oikeus 

Jokaisella on oikeus tiedon etsimiseksi tarpeelliset seikat ilmoitettuaan saada tietää, mitä häntä 
koskevia tietoja rekisteriin on talletettu tai ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja.  

Yksityistä henkilöä koskevia tietoja pyytävän on esitettävä pyyntö omakätisesti allekirjoitetussa tai 
sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa tai henkilökohtaisesti ympäristötoimen toimistolla 
tai Parikkalan kunnaneläinlääkärin vastaanotolla. Postiosoite on: Valvontaeläinlääkäri, Kannaksentie 
4 a, 59100 Parikkala. Käynnistä pyydetään sopimaan etukäteen sen varmistamiseksi, että tarvittava 
henkilöstö on paikalla.  

Lisätietoja rekisteristä antaa valvontaeläinlääkäri. 

11 
Oikeus vaatia 
tiedon 
korjaamista 
 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, 
tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oikaisua, poistamista tai täydentämistä.  

Virheellisestä, puutteellisesta tai vanhentuneesta tiedosta voi ilmoittaa rekisterinpitäjälle. Saatuaan 
tiedon henkilötiedon virheestä, puutteellisuudesta tai vanhentuneisuudesta, rekisterinpitäjä korjaa 
tiedon.  

12 
Muut henkilö- 
tietojen käsit- 
telyyn liitty- 
vät oikeudet 
 

Tietoja ei käytetä muuhun kuin viranomaistoimintaan. 

 


