REKISTERISELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10§
Laadittu: 10.12.2013

REKISTERIN PITÄJÄ:

Suomen Kissaliito ry
Palkkatilankatu 7 B 109, 00240 Helsinki
Puh: 040-359 0580, fax 09-8764272, e-mail: toimisto@kissaliitto.fi

YHTEYSHENKILÖT:

Miila Lehessaari (Kissarekisteri)

(Rekisteriä
koskevissa asioissa)

Tiina Räsänen (Jäsenrekisteri ja Näyttelyrekisteri)

REKISTERIN NIMI:

Omakissa (Jäsenrekisteri, Kissarekisteri ja Näyttelyrekisteri)

HENKILÖTIETOJEN
KÄSITTELYN
TARKOITUS:

-

REKISTERIN
TIETOSISÄLTÖ:

Jäsenrekisteri: Kissaliiton jäsenyhdistysten jäsenasioiden hoitaminen
Kissarekisteri: Kissaliittoon rekisteröityjen kissojen omistaja- ja
kasvattajatietojen hallinnointi
Näyttelyrekisteri: Kissanäyttelyiden järjestäminen

Jäsenrekisteri:
-

Yhteystiedot: nimi, osoite, puhelinnumero, sähköposti, yritysjäsenen Ytunnus, passivoinnin päiväys ja syy, markkinointi- ja sähköpostikielto
Jäsenyystiedot: yhdistys, voimassaoloaika, jäsenlaji, maksutiedot,
äänivaltaisuus
Kissalehden tilaustiedot
Laskutus- ja perintätiedot
Kasvattajanimi
Siitosurossopimus
Tieto näyttelytuomarina toimimisesta: kategoriat, valmistumispäiväys
Kiellot: taso (henkilö/kasvattaja), voimassaolo, syy
Luottamustoimet ja huomionosoitukset
Tapahtumailmoittautumiset
Tieto osallistumisesta toimikuntaan

Kissarekisteri:
-

-

Kasvattajanimi:
o FIFeen rekisteröity nimi maatunnus
o omistajan/omistajien nimi ja yhteystiedot
o hyväksymispäivä ja kasvattajasitoumuksen palautuspäivä,
kasvattajanimen kiellot (voimassaolo, syy)
Omistajat:
o kissanomistajien nimi, osoite, puhelin, sähköposti
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o yhdistys
o mahdolliset seurantalistaan merkittävät rajoitukset
Kissa:
o Perustiedot: rekisterinumero, rekisteröintipäivä, muut
rekisterinumerot, mikrosirun numero, kasvattajanimi, kissan nimi,
omistaja(t), omistuksen alkamis- ja päättymispäivä, omistuksen
päättymissyy, EMS genotyypi, EMS fenotyyppi, variantti,
syntymäaika, kuolinaika, kuolinsyy, passivoinnin päiväys ja syy,
sukupuoli, sterilointi/kastrointipäiväys
o Tittelit
o Terveystiedot
o Näyttelytulokset
o Pentueet
o Jälkeläiset
o Sukupuu
o Kiellot (voimassaolo ja syy)

Näyttelyrekisteri:
-

-

-

Näyttely: päiväys, näyttelyn kellonajat (yleisöaika, eläinlääkärin aika, jne),
paikka, toimihenkilöt, kategoriat, kissojen lukumäärä, BIS rotu, muut tiedot
(kansainvälinen, drive-in, jne)
Näyttelyn osallistuminen: osallistujan nimi ja yhteystiedot, yhdistys,
osallistuva kissa(t), kategoria, ilmoittautumisen tyyppi (normaali jäsen, eijäsen, maksu leimakortilla jne), muut tiedot (oma häkki, pentuja myytävänä
jne,) muut mahdolliset lisämaksulliset tuotteet, sääntöjen hyväksyntä, lasku
ja maksutiedot, poikkeava vahvistuskirjeen lähetysosoite
Ulkomaalaiselta osallistujalta lisäksi osallistuvien kissojen vanhempien
tiedot (koko nimi, rekisterinumero, ems geno/ems feno, sukupuoli)

Raportit ja seuranta:
-

-

Kävijäseurantaa
Omakissan tietojen (esim. henkilötieto, jäsenyystieto, kissantiedot jne)
luontiaika ja tekijän käyttäjätunnus sekä päivitysaika ja käyttäjätunnus
Jäsenrekisterin raportteihin on oikeus vain niillä (yhdistys)käyttäjäjillä, joille
on annettu ko. käyttöoikeus. Käyttöoikeus kattaa raportit vain oman
yhdistyksen tietoihin. Kissaliitto voi koostaa raportit kaikista yhdistyksistä.
o Jäsenlistat yhdistyksittäin
o Koosteita kuten jäsenmäärät, äänimäärät jne.
Kissarekisterin raportteihin on oikeus vain henkilöillä, jotka ylläpitävät
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SÄÄNNÖNMUKAISET
TIETOLÄHTEET:

kissarekisteriä. Joihinkin raportteihin on oikeus henkilöillä, jotka kuuluvat
toimikuntiin.
o Koosteita ja listauksia mm. tuonti- ja vientikissat, kuolinsyt,
rekisteröinnit, pentueet, jne
Näyttelyrekisteristä koostetaan raportteja ilmoittautumisista, tuomareista,
valituista tuotteista jne. Näyttelypäivänä koostetaan listauksia tulosten
kirjaamista varten, lopullisista tuloksista jne.

Jäsenrekisterin tietojen päivityksestä vastaavat henkilöjäsenet itsenäisesti (omat
tunnukset) tai oman yhdistyksensä yhteyshenkilön avustuksella.
Tiedot Kissarekisteriin merkitään ja päivitetään kasvattajien ja kissaomistajien
ilmoitusten perusteella.
Tieto voimassa olevista kissojen EMS-koodeista saadaan FIFeltä jä päivitetään
Omakissan ylläpidon toimesta.
Näyttelyrekisterin tietojen päivitys ja lisäykset päivitetään näyttelyn osallistujien
oman ilmoituksen mukaisesti joko suoraan järjestelmän tai näyttelyn järjestävän
yhdistyksen yhteyshenkilön avustuksella.
Näyttelytuomareiden tiedot saadaan FIFe:ltä ja päivitetään Omakissan ylläpidon
toimesta.
Tiedot toimintarajoituksista merkitään rekistereihin reksiterin ylläpitäjän toimesta
Suomen Kissaliitto ry:n hallituksen päätösten mukaisesti.

TIETOJEN
SÄÄNNÖNMUKAISET
LUOVUTUKSET:

Tietoja ei luovuteta liiton jäsenyhdistysten ulkopuolelle.
Jäsenrekisteri:
-

-

Liiton tiedotuslehti Kissa lähetetään jäsenyhdistysten jäsenille reksiterin
osoitetietojen perusteella
Liiton jäsenyhdistysten valtuutetuilla yhteyshenkilöillä on pääsy oman
yhdistyksensä jäsenten tietoihin, ja jäsenyhdistykset voivat käyttää näitä
tietoja omaan tiedotukseensa
Liittokokousten äänivaltaisuustiedot koostetaan jäsenrekisteristä

Kissarekisteri:
-

Kissaliiton rekisteröintiin ja tilastoihin liittyvä tiedotus

Näyttelyrekisteri:
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Näyttelyn järjestävän yhdistyksen valtuuttama henkilö voi lähettää
näyttelyn osallistujille tiedotteita vain k.o. näyttelyyn liittyen

Tietoja ei luovuteta suoramarkkinointitarkoituksiin ilman henkilön lupaa.
Seurantalista Kissarekisterin toimintarajoitteista julkaistaan Kissa-lehdessä ja
luovutetaan Ruotsin, Norjan, Tanskan ja Islannin FIFe-järjestöille
rekisteröintisääntöjen 18.8 § mukaisesti.
Tietoja luovutetaan erillisestä virkatehtäviin liittyvästä pyynnöstä Suomen
viranomaisille.
Tietoja ei luovuteta Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
REKISTERIN
SUOJAUKSEN
PERIAATTEET:

Käyttäjätunnukset:
Omakissan käyttäjätunnuksia käytetään jäsenasioiden hoitoon jäsenyhdistyksissä,
näyttelyiden järjestämiseen, kissarekisterin hoitamiseen sekä Omakissan ylläpitoon.
Omakissan ylläpito (pääkäyttäjä, jolla kaikki käyttöoikeudet) luo käyttäjätunnukset
jäsenyhdistyksille ja kissaliiton toimihenkilöille ja myöntää käyttäjätunnukselle
tarkoituksen mukaiset käyttöoikeudet. Käyttäjätunnukset ovat henkilökohtaisia,
niillä on voimassaoloaika ja käyttäjiä velvoitetaan käyttämään tietoturvallista
salasanaa.
Jäsenkäyttäjien käyttäjätunnus on heidän oma sähköpostiosoitteensa.
Jäsenkäyttäjällä on pääsy vain omiin tietoihinsa.
Manuaalinen:
Rekisteriin liittyvä kirjallinen aineisto säilytetään Kissaliiton toimistolla lukitussa
tilassa, johon on pääsy vain liiton valtuuttamilla henkilöillä.
ATK:
ATK:lle talletetut tiedot säilytetään suojatulla palvelimella ohjelman toimittavan
tiloissa. Käyttöoikeus tietoihin on vain liiton erikseen valtuuttamilla henkilöillä.
Kaikista rekisteritiedoista otetaan säännöllisin aikavälein varmuuskopiot, joita
säilytetään ohjelman toimittajan palvelimella.
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