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Pentutehtailututkimus 

 

SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto ry, myöhemmin SEY, noudattaa henkilötietojen käsittelyssä 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2016/679 eli EU:n yleistä tietosuoja-asetusta sekä 

kansallista lainsäädäntöä. 

 

Rekisteröidyt  

 

Rekisterissämme käsitellään myynti-ilmoituksiin vastanneiden henkilötietoja, jotka saadaan rekisteröidyltä 

itseltään tai kauppapaikoilta, joihin myynti-ilmoituksia on lähetetty. 

 

Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus  

 

Sey Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto ry:n keskeistä toimintaa on eläinten hyvinvoinnin edistäminen. Sey 

tekee pentutehtailun vastaista työtä lisäämällä tietoisuutta pentutehtailun vaaroista, tuottamalla tietoa 

koiranhankkijan tueksi, eläinsuojelulainsäädäntöön vaikuttamalla sekä vapaaehtoisverkostonsa kautta.  

 

Pentutehtailulle tyypillistä on, että myynti-ilmoitus on ollut netissä ja pennun hinta on ollut rodun 

keskihintaan nähden edullinen. Myynti-ilmoituksen lisääminen eläimiä välittäville kauppapaikoille on keino 

saada tietoa siitä kuinka moni kauppapaikka ottaa vastaan epäilyttäviä eläimen myynti-ilmoituksia ja 

minkälaisin perustein myynti-ilmoitukseen on vastattu. Myynti-ilmoituksista kerättyjä sähköpostiosoitteita 

käytetään ainoastaan tiedon keräämiseksi, vastaamalla myynti-ilmoituksista kiinnostuneille kyselyllä. Kaikki 

henkilötiedot poistetaan heti yhteydenoton jälkeen eikä vastauksia tämän jälkeen voida yhdistää vastaajiin.  

 

Rekisterimme käyttötarkoitus on yleistä etua koskevan tehtävän suorittaminen. Eläinten hyvinvointi ja 

lainsäädännön noudattaminen on sekä SEYn että yhteiskunnan intressi. Tietoja ei käytetä 

suoramarkkinointitarkoituksiin. Tietoja ei käytetä muuhun kuin tässä tietosuojaselosteessa mainittuihin 

tarkoituksiin. 

 

Käsiteltävät henkilötiedot:  

 

Rekisterissä käsitellään kauppapaikan tai sähköpostin kautta ilmoitettuja henkilötietoja. Näitä tietoja ovat: 

 

• Sähköpostiosoite 

 

Säännönmukaiset tietolähteet  

 

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään. Rekisteriin voidaan myös päivittää henkilötietoja, mitkä 

saadaan tiedoksi kolmansilta osapuolilta, kuten kauppapaikoilta, silloin kun rekisteröity itse on jättänyt 

henkilötietonsa kauppapaikan kautta. 

 

Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva  
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Henkilötiedot on suojattu ja tallennettu järjestelmään, johon on rajattu pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka 

tarvitsevat kyseisiä tietoja työtehtäviensä hoitamiseksi. Kyseisillä henkilöillä on käytössään henkilökohtaiset 

käyttäjätunnukset ja salasanat. Henkilötiedot on suojattu ulkopuoliselta käytöltä ja tietojen käyttöä 

valvotaan. Käytetyt työasemat on salattu.  

 

Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot  

 

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.  

 

Henkilötietojen säilytysaika  

 

Henkilötiedot säilyvät rekisterissämme korkeintaan 14 vuorokautta. Kaikki henkilötiedot poistetaan jokaisen 

yhteydenoton jälkeen.  Pentutehtailuilmoituksiin liittyvään kyselyyn vastanneiden henkilötiedot tallentuu 

sähköpostiin. Henkilötiedot poistetaan heti vastausten keräämisen jälkeen eikä vastauksia tämän jälkeen 

voida yhdistää vastaajiin.  

 

Rekisteröidyn oikeudet:  

  

Rekisteröidyllä on lähtökohtaisesti oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa:  

- saada tieto henkilötietojensa käsittelystä;  

- saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat SEYn käsittelemät henkilötiedot;  

- vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä;  

- vaatia henkilötietojensa poistamista;  

- peruuttaa suostumuksensa ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin kuin henkilötietojen käsittely 

perustuu rekisteröidyn suostumukseen;  

- vastustaa henkilötietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella siltä 

osin kuin henkilötietojen käsittelyperusteena on SEYn oikeutettu etu;  

- saada henkilötietonsa koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle 

- vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista.  

 

Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö tämän 

tietosuojaselosteen Yhteydenotot-kohdan mukaisesti vähintään 14 vuorokautta ennen pyynnön täyttämistä. 

SEY voi pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan rekisteröidyn 

henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä. SEY voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa 

laissa säädetyllä perusteella.  

 

Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle  

 

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen Euroopan 

unionin jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa rekisteröidyn asuinpaikka tai työpaikka sijaitsee, mikäli 

rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojakäytännön mukaisesti.  

 

Yhteydenotot  

 

Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut 

yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse tietosuojavastaavalle osoitteeseen: sini.kuronen@sey.fi. 

Rekisteröity voi myös ottaa yhteyttä henkilökohtaisesti tai kirjallisesti alla olevaan osoitteeseen:  

 

SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto ry,  

Lintulahdenkatu 10 

00500 Helsinki 

puh. 0207 528 420 

 

Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen  



 

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä ilmoitus 

on viimeksi päivitetty 7.9.2018. 


