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Herpille koti -ringin sijoituskotiehdokasrekisteri
Rekisteriin tallennetaan vapaaehtoisiksi ilmoittautuneiden yhteystiedot, tietoja siitä
millaisia eläimiä vapaaehtoinen voisi kotiinsa sijoittaa, sekä yleisiä tietoja vapaaehtoisen
mahdollisuuksista eläinten sijoittamiseen. Nämä tiedot tulevat vapaaehtoisen itse
täyttämältä webbilomakkeelta. Webissä syötetyt tiedot tallennetaan automaattisesti
rekisteriin. Rekisteröitynyt vapaaehtoinen saa rekisteröitymisen yhteydessä tunnusluvun
jonka avulla hän pystyy myöhemin itse muokkaamaan tai poistamaan rekisteriin
tallettennuja tietoja.
Rekisteriin tallennettujen tietojen perusteella ringin ylläpitäjä pystyy etsimään
vapaaehtoisten joukosta kullekin uudelleenkotiutettavalle eläimelle mahdollisimman
sopivan kodin. Ylläpitäjällä on myös mahdollisuus muokata rekisteröityneen tietoja. Kaikki
ylläpitäjän tekemät muokkaukset näkyvät rekisteröidylle vapaaehtoiselle.
Yhteystiedot: nimi, postiosoite, puhelinumero, sähköpostiosoite ja kotikunta.
Tiedot mahdollisesti kotiutettavan eläimen tyypistä ja eläimen kuljetusmahdollisuuksista.
Tietoja rekisteröityneen aiemmasta kokemuksestasi herppien parissa.

Tiedot rekisteriin saadaan rekisteröidyiltä vapaaehtoisilta itseltään. Ylläpitäjä voi täydentää
rekisteriin tietoja rekisteröidyn toiminnasta HeKo-ringissä (rekisteröidylle sijoitetuista
eläimistä). Muita tietolähteitä ei ole.
Rekisteri ei ole yhteydessä Suomen herpetologisen yhdistyksen jäsenrekisteriin.
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Tietoja luovutetaan ainoastaan henkilölle, jolla on halussaan eläin, jonka rekisteröity
vapaaehtoinen voisi kotiuttaa. Tiedot luovutetaan, jotta eläin ja uusi koti voisivat kohdata.
Ennen tietojen luovuttamista rekisteröidyltä vapaaehtoiselta kysytään aina vielä
tapauskohtainen lupa tietojen luovuttamiseksi.
Rekisterin tietoja ei luovuteta kenellekään muulle missään muussa tilanteessa. Rekisteriin
talletetut tiedot eivät missään tilanteessa tule julkisesti näkyville.

Ei siirtoja.

A Manuaalinen aineisto

Rekisterissä ei ole manuaalista aineistoa.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Rekisteri sijaitsee Sigmatic Oy:n ylläpitämällä tietokantapalvelimella. Palvelin on suojattu
ulkopuolisia hyökkäyksiä vastaan asiantuntevasti ja alan normaaleja käytäntöjä
noudattaen.
Organisaation sisäisesti rekisteri on suojattu salasanalla, jonka tuntevat ainoastaan ringin
ylläpitäjä ja tämän varahenkilö. Heidän lisäkseen ainoastaan yhdistyksen nettipalveluiden
pääylläpitäjällä on mahdollisuus suoraan palvelimen kautta päästä käsiksi rekisterin
tietoihin.
Rekisteriin ei ole talletettu salassa pidettäväksi säädettyjä henkilötietoja.

