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Henkilörekisterin tiedot
1. Rekisterin nimi
Provet –eläinlääkäriohjelmisto, kunnaneläinlääkärien potilastietojärjestelmä
2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisteriä käytetään kunnaneläinlääkärien asiakastietojen ja eläimiä koskevien potilastietojen
tallentamiseen.
3. Rekisterinpitäjä
Säkylän kunta, y-tunnus 0139937-5, Pyhäjärviseudun ympäristötoimisto, ympäristöterveydenhuolto,
kunnaneläinlääkärit
Kukin eläinlääkäri toimii itsenäisenä rekisterinpitäjänä.

4. Rekisteristä vastaava viranhaltija, tehtävänimike ja yhteystiedot
Eläinlääkärit / yhteystiedot kohdassa 5.
5. Rekisterin yhteyshenkilö ja yhteystiedot
Eura: Kunnaneläinlääkäri Päivi Kariaho, puh. 044 7307 403
Huittinen: Maria Joutsemo, puh. 050 5205 689
Kokemäki: Kaupungineläinlääkäri Pauliina Koponen, puh. 040 4886 207
Eläinlääkärien sijaiset
6. Rekisterin henkilötietojen käsittelyä on ulkoistettu toimeksiantosopimuksella
☒ Ei
☐ Kyllä
Tarvittaessa lisätietoa ulkoistetusta käsittelystä:
Kirjoita tekstiä napsauttamalla tai napauttamalla tätä.
7. Henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuus
A)
☐ Yleinen etu/Julkisen vallan käyttö
☒ Lakisääteinen velvoite
☐ Suostumus
☐ Sopimuksen täytäntöönpano
B)
☒ Rekisteri on viranomaistoiminnan rekisteri
☐ Rekisteri on julkishallinnon vapaaehtoisen tehtävän rekisteri
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Henkilörekisterin henkilötiedot, tietolähteet ja tietojen luovutus
8. Rekisterissä olevat henkilötiedot
Kuvaus rekisteröityjen ryhmistä ja henkilötietoryhmistä
Rekisterissä käsitellään eläimen/eläinten omistajien nimiä ja yhteystietoja sekä eläinten potilastietoja.
9. Rekisteritietojen ylläpitojärjestelmät (järjestelmän/sovelluksen nimi/nimet):
Provet -eläinlääkäriohjelmisto
10. Rekisterissä on manuaalista (paperi)aineistoa
☐ Ei
☐ Kyllä
11. Rekisterin tietolähteet
Asiakaskäynneillä ja vastaanotoilla saatavat tiedot, valtakunnalliset eläinrekisterit sekä muilta
viranomaisilta saatavat tiedot.
12. Tietojen suojaamisen periaatteet
Tietokanta säilytetään ulkoisen palveluntarjoajan hallinnoimassa tietokannassa, jota käytetään
internetyhteyden kautta. Katseluoikeudet tietoihin annetaan Pyhäjärviseudun ympäristötoimiston
palveluksessa oleville eläinlääkäreille.
13. Rekisterissä olevien henkilötietojen luovutus
Tietojen säännönmukainen luovutus
☐ Ei
☒ Kyllä
Minne:
Tietoja luovutetaan eläinlääkärien asiakkaille. Pyhäjärviseudun eläinlääkärit voivat tarkastella toistensa
kirjaamia asiakastietoja ja eläinten potilastietoja.
Tietojen luovutuksen peruste:
Eläinlääkäriammatin harjoittamisesta annetun lain 15 §:n mukaisesti eläimen omistajalla on oikeus saada
potilasasiakirjoista omistamaansa eläintä koskevat kaikki potilastiedot.
14. Rekisterin tietojen siirto kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle (EU:n tai Euroopan
talousalueen (ETA) ulkopuolelle
☒ Ei
☐ Kyllä
15. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyn oikeudet ja niiden toteuttamiseen liittyvät ohjeet löytyvät Säkylän kunnan kotisivuilta:
www.sakyla.fi/tietosuoja sekä kunnan Kirjaamosta.
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