TIETOSUOJASELOSTE
EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016), art. 12-22
Laatimispäivä

24.5.2018

1
Rekisterinpitäjä

Nimi

Vantaan Ympäristölautakunta
Osoite

Pakkalankuja 5, 01510 Vantaa
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

ymparistokeskus@vantaa.fi, 09 839 231 26
Vastuuhenkilö

Vastuuhenkilö

2
Yhteyshenkilö rekisteriä
koskevissa
asioissa

Nimi

3
Tietosuojavastaava

Nimi

Katariina Rautalahti
Jaakko Peltomaa
Osoite

Pakkalankuja 5, 01510 Vantaa
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

jaakko.peltomaa@vantaa.fi, 050 3181680
Mikael Valtomaa, lakimies
Osoite

Asematie 10, 01300 Vantaa
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

4
Rekisterin nimi
5
Henkilötietojen käsittelyn kohde
6
Henkilötietojen käsittelyn
tarkoitus

7
Rekisterin
tietosisältö

mikael.valtomaa@vantaa.fi, puh. 040 071 3358
Vantaan kaupungin pieneläinvastaanoton potilasohjelmisto
Vantaan kaupungin pieneläinvastaanoton potilaiden omistajien tiedot
Lakisääteinen
Rekisterin pitäminen perustuu rekisterinpitäjälle lain nojalla määrättyyn tehtävään tai velvoitteeseen:
- Eläinlääkintähuoltolaki (765/2009)
- Maa- ja metsätalousministeriön asetus (6/EEO/2000) potilasasiakirjojen laatimisesta ja
säilyttämisestä
- Maa ja metsätalousministeriön asetus 22/14 eläinlääkärin lääkekirjanpidosta
- Laki eläinten lääkitsemisestä (387/2014)
- Kirjanpitolaki (1336/1997)
Tarkoituksena on toteuttaa lainsäädännön edellyttämä potilaskirjanpito, lääkekirjanpito sekä laskutus
siihen liittyvine kirjanpitoineen.
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkailta ensimmäisten potilaskäyntien tai ajanvarauksen
yhteydessä. Tietoja päivitetään asiakkailta saatujen tietojen perusteella. Tiedot on tallennettu
Provet.net tietojärjestelmään. Tietojärjestelmä on sähköinen.
Potilaiden röntgenkuvat on tallennettu erikseen sähköisesti. Henkilötietoja röntgenkuvien ohessa on
omistajan nimi yhdistettynä Provet.net potilasnumeroon.
Tallennettavat tiedot eläimen omistajasta:
- Nimi
- osoite
- puhelinnumero
- sähköpostiosoite
- henkilötunnus
Tallennettavat tiedot eläimistä:
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8
Henkilötietojen
tyyppi
9
Henkilötietoryhmät
10
Säännönmukaiset tietolähteet
11
Tietojen
luovutukset
12
Tietojen siirto
EU:n tai ETA:n
ulkopuolelle
13
Henkilötietojen
säilytysaika
14
Henkilötietojen käsittelyyn liittyy automaattinen päätöksenteko
15
Rekisterin
suojauksen
periaatteet
16
Oikeus tietojen
tarkastamiseen ja
oikaisemiseen
17
Oikeus tietojen
poistamiseen
18

- nimi
- laji
- rotu
- syntymäaika
- sukupuoli
- tunnistusmerkintä
- tulosyy
- anamneesi
- status
- resepti
- hoito-ohje
- laboratoriomääritykset
Tiedot ovat yhteystietoja, nimitietoja sekä henkilötunnuksia.
Tavallinen henkilötieto.
Rekisteriä päivitetään henkilötietojen osalta asiakkaalta itseltään saaduilla tiedoilla. Eläinten tietoja
voidaan päivittää Kennelliiton ja Kissaliiton rekistereistä Provet.net ohjelmiston kautta.
Säännön mukaisia tiedon luovutuksia ei ole. Satunnaisesti tietoja luovutetaan valvontaeläinlääkärille
eläinsuojelulain 247/1996 mukaisia tarkoituksia varten.
Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Potilaskirjanpitoa on säilytettävä vähintään 3 vuotta viimeisestä eläinlääkärikäynnistä.
Kirjanpitoon liittyvää materiaalia on säilytettävä vähintään 6 vuotta sen kalenterivuoden
lopusta, jonka aikana tilikausi päättyy.
Ei ole.

Provet.net järjestelmään on käyttäjäkohtaiset salasanat. Järjestelmä pitää logia käyttäjän tekemisistä.
Vastaanoton tiloissa on kulunseuranta sekä varkauksien varalta hälytysjärjestelmät.
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö ja oikaisupyynnöt lähetetään sähköpostiin elainlaakari@vantaa.fi. Tarkastus- tai oikaisupyyntö
voidaan myös tehdä toimittamalla pyyntö tietosuojavastaavalle.
Rekisteröidyllä ei ole oikeutta tietojen poistamiseen, koska kyse on lakisääteisestä palvelusta.
Rekisteröidyllä ei ole oikeutta rajoittaa tietojen käsittelyä, koska kyse on lakisääteisestä palvelusta.
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Oikeus käsittelyn
rajoittamiseen
19
Oikeus peruuttaa
suostumus
21
Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä
toiseen
22
Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä ei ole oikeutta peruuttaa suostumustaan, koska kyse on lakisääteisestä palvelusta.
Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää kyseiset
tiedot toiselle rekisterinpitäjälle. Koska kyse on lakisääteisestä palvelusta ei tietoja kuitenkaan voida
poistaa ko. rekisteristä.
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.
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