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Eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnan työlista 
 
 

Rekisterinpitäjä 
 
Jyväskylän kaupunki, 

ympäristöterveydenhuolto  

PL 233 

40101 JYVÄSKYLÄ 

Rekisterin yhteyshenkilö 
 
Kaupunkirakenteen toimiala, 

ympäristöterveydenhuolto 

ympäristöterveyspäällikkö  

PL 233 

40101 JYVÄSKYLÄ  

Sähköpostiosoite: tietosuoja@jyvaskyla.fi 

 
Tietosuojavastaava 

 
Jyväskylän kaupungin tietosuojavastaava 

Nimi: Liina Kuusela 
PL 193 

40101 JYVÄSKYLÄ 

Puhelinnumero: 050 431 4315 

Sähköposti: tietosuoja@jyvaskyla.fi 
 

Rekisterin nimi 
 
Eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnan työlista 

 
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja lakiperusta 

 
Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnan  
järjestäminen, suunnittelu, toteuttaminen ja seuranta sekä muut siihen liittyvät tehtävät.  
 
Peruste: 
EU:n yleinen tietosuoja-asetus 77A 

mailto:etunimi.sukunimi@jkl.fi
http://www.jyvaskyla.fi/
mailto:tietosuoja@jyvaskyla.fi
mailto:tietosuoja@jyvaskyla.fi
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Rekisterin tietosisältö 

 
Eläimen omistajan nimi, osoite, kotikunta, asian diaariotunnus, tapahtuman 

luokittelutunnus, lyhyt otsikkotieto, asian asiaan käytetty työaika ja matkatieto. 

 

Säännönmukaiset tietolähteet 
 
Tiedot syntyvät asian käsittelyn yhteydessä. Osa tiedoista saadaan 

viranomaisjärjestelmistä: eläintenpitäjärekisteri, nautarekisteri, eläintietojärjestelmä. 

 
Säännönmukaiset tietojen luovutukset 

 
Kaupunki hakee eläinlääkintähuoltolain (765/2009) 23 § mukaiset korvaukset 

aluehallintovirastosta rekisteriin perustuen. 

 
Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

 

Tietojen luovutukseen Euroopan Unionin ulkopuolisiin maihin tarvitaan asiakkaan 

suostumus. Lisäksi tulee varmistaa tietosuojan riittävä taso sen maan osalta, johon tietoja 

siirretään. 

 
Rekisteritietojen säilytysaika ja sen perusteet 

 
Tietoja säilytetään 6 vuoden ajan osana laskutusaineistoa. 

 

Rekisterin suojauksen periaatteet 
 
Tiedot sijaitsevat kaupungin office365-järjestelmässä. Käyttöoikeus on rajattu 

eläinsuojeluvalvontaan osallistuville virkaeläinlääkäreille.  

  

Rekisteriin ei tallenneta erityisiä henkilötietoja ja tiedot ovat lähtökohtaisesti julkisia.  
  

mailto:etunimi.sukunimi@jkl.fi
http://www.jyvaskyla.fi/
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Rekisteröidyn oikeudet 
 
Rekisteröidyllä on: 

 
- oikeus saada informaatiota henkilötietojen käsittelystä 

- oikeus saada pääsy omiin tietoihin 

- oikeus oikaista tietoja 

- oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä 

- henkilötietojen oikaisua tai käsittelyn rajoitusta koskeva ilmoitusvelvollisuus 

- oikeus olla johtumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi ilman lainmukaista 
perustetta 

 
Lisätietoa rekisteröidyn oikeuksista löytyy kaupungin verkkosivuilta kohdasta tietosuoja ja 

rekisteröidyn oikeudet. 
 

Rekisteröidyn oikeus saada tietoa henkilötietojen käsittelystä 
 
Tämä tietosuojaseloste toimii informaatioasiakirjana henkilötietojen käsittelystä. 

 
Rekisteröidyn oikeus saada pääsy tietoihin 

 
Rekisteröidyllä on oikeus saada tietää, onko hänen tietojaan tallennettu henkilörekisteriin ja 

mitä tietoja hänestä henkilörekisterissä on. Henkilön tulee esittää tarkastuspyyntö, jossa 

tarkastettavat tiedot ovat yksilöitynä. Pyyntöjä varten on laadittu lomakkeet, jotka ovat 

saatavilla Jyväskylän kaupungin palvelupisteissä ja kaupungin verkkosivuilla kohdassa 

tietosuoja ja rekisteröidyn oikeudet . 

Jos tarkastusoikeus poikkeuksellisesti evätään, annetaan asiakkaalle asiasta kirjallinen 

kieltäytymistodistus. Todistuksesta ilmenee syyt, joiden vuoksi tarkastusoikeus on evätty. 

Rekisteröity voi saattaa asian tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi. 

Tarkastusoikeus on maksutonta kerran vuodessa. 
  

mailto:etunimi.sukunimi@jkl.fi
http://www.jyvaskyla.fi/
https://www.jyvaskyla.fi/info/tietosuoja/asiakkaan-oikeudet-rekisteritietoihin-ja-tietopyynnon-tekeminen
https://www.jyvaskyla.fi/info/tietosuoja/asiakkaan-oikeudet-rekisteritietoihin-ja-tietopyynnon-tekeminen
https://www.jyvaskyla.fi/info/tietosuoja/asiakkaan-oikeudet-rekisteritietoihin-ja-tietopyynnon-tekeminen
https://www.jyvaskyla.fi/info/tietosuoja/asiakkaan-oikeudet-rekisteritietoihin-ja-tietopyynnon-tekeminen
https://www.jyvaskyla.fi/info/tietosuoja/asiakkaan-oikeudet-rekisteritietoihin-ja-tietopyynnon-tekeminen
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Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle 

 
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että 

häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta tai 

kansallisia tietosuojaa ohjaavia lakeja ja asetuksia. Valvontaviranomaisen yhteystiedot: 

Tietosuojavaltuutetun toimisto 
PL 800 

00521 HELSINKI 
 
 
Käyntiosoite: 

Ratapihantie 9, 6 krs 
00520 HELSINKI 
p. 029 56 66700 

tietosuoja@om.fi 

 

mailto:etunimi.sukunimi@jkl.fi
http://www.jyvaskyla.fi/
mailto:tietosuoja@om.fi
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