
Rekisteri- ja tietosuojaseloste 

Tämä on Yrityksen henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen 
rekisteri- ja tietosuojaseloste. Viimeisin muutos 26.3.2021.

1. Rekisterinpitäjä

Turvasiru-palvelu / Animore consulting Oy
Pyrröntie 179
86300 Oulainen
Y-Tunnus: 3177619-4 

Otathan yhteyttä ensisijaisesti sähköpostitse: info@turvasiru.fi

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Matti Rautiola, info@turvasiru.fi

3. Rekisterin nimi

Turvasiru-rekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja tarvitaan henkilön tavoittamiseen, asiakassuhteen ylläpitoon ja laskutukseen. Emme kerää 
tietoja asiakkaiden ostokäyttäytymisestä tai markkinointitarkoituksiin. Tietoja ei käytetä automatisoituun 
päätöksentekoon tai profilointiin. 

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan  Turvasiru järjestelmän käyttäjiltä www-lomakkeilla lähetetyistä 
viesteistä, sähköpostitse, sopimuksista, sirutustapahtumista ja muista tilanteista, joissa käyttäjä 
luovuttaa tietojaan.

Turvasiru järjestelmän käyttäjien ilmoittamat tiedot ovat palvelun pääsääntöisiä tietolähteitä.

6. Rekisterin tietosisältö

Käyttäjän pakolliset tietosisällöt ovat käyttäjätunnus, salasana, henkilön nimi, osoite, puhelinnumero ja 
sähköpostiosoite. Tunnukset ja salasana lähetetään sähköpostitse. Käyttäjätietojen lisäksi rekisterissä on 
tiedot ilmoitetuista lemmikeistä.

Käyttäjät näkevät järjestelmästä omat yhteystietonsa ja lemmikkinsä tiedot. Tietoja voi päivittää koska 
tahansa netin kautta.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta eikä siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.



8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan
asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja 
digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että 
tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta 
kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan 
se kuuluu. Tietokantaan pääsy on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Rekisteriä säilytetään 
suojatulla palvelimella.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia 
mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa 
tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti 
rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan 
henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät asiat

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä
("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 
mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee 
lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää 
todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa 
säädetyssä ajassa.

Tietojen luovuttaminen mahdollisissa rikostapauksissa
Turvasiru-palvelu on löytyeläinohjelmisto. Emme ota kantaa lemmikin omistajuuteen. Osittainen tietojen 
luovutus voi olla kuitenkin mahdollista viranomaistahon, kuten poliisin tai valvontaeläinlääkärin, tutkiessa
rikosepäilyä.

Tietojen poistaminen rekisteristä
Henkilö voi halutessaan pyytää tietojensa poistamista rekisteristä, edellyttaen että henkilötietoja ei enää 
tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin.

Tarkastuspyyntö tai poistopyyntö tulee lähettää osoitteella info@turvasiru.fi


