
REKISTERISELOSTE –FinLAS ry – Koe-eläinalan pätevyysrekisteri 
Henkilötietolaki (523/99) 10 § ja 24 § 
 
      Laatimispvm: 27.1.2009/EK 
 
 

 
1. Rekisterinpitäjä 
  

 
Nimi 
 
FinLAS ry - Suomen koe-eläintieteen yhdistys, pätevöittämislautakunta 
 

  
Yhteystiedot (osoite, puhelin…) 
 
Lautakunnan puh.joht. Kaliste Eila, ESLH,  PL 150, 13101 Hämeenlinna, puh. 
071 873 2180 
Lautakunnan sivustosta vastaava: Mering Satu, Kuopion yliopisto, VKEK, PL 
1627, 70211 Kuopio, puh. 040-355 2496 
 
e-mail: finlas(at)uku.fi  
 

 
2. Rekisteriasioista vastaava 
henkilö ja/tai yhteyshenkilö 

 
Nimi 
Kaliste Eila ja Mering Satu 
 

  
Yhteystiedot (osoite, puhelin…) 
 
ks. yllä 
 

 
3. Rekisterin nimi 
(nimen tulee kuvata rekisterin 
tietosisältöä) 

 
Koe-eläinalan rekisteri 
 

 
4. Henkilötietojen käsittelyn  
tarkoitus / rekisterin 
käyttötarkoitus 
 
 
 

 
Pätevöittää hakemuksesta rekisteriin ottamisen kautta henkilöitä, jotka 
työskentelevät koe-eläinalalla erilaisissa tehtävissä. Pätevöittäminen tapahtuu 
eurooppalaisten suositusten mukaisesti A-, B- ja D-kategorian osalta.  
Hakijat lähettävät hakemuksen, jossa kertovat henkilötietonsa, sekä tietoja 
koulutuksesta ja työkokemuksesta . 

 
5. Rekisterin tietosisältö  
 
(Esim. rekisteröidyn nimi, osoite, 
puhelinnumero jne.) 
 

 
Rekisteröidyn nimi, syntymäaika, osoite, puhelin, sähköposti (tavallisesti 
työpaikan tiedot) 
Nykyiset ja aikaisemmat työnantajat 
Koulutus ja työhistoriatiedot. 
 

 
6. Säännönmukaiset 
tietolähteet   
(Mitä tietoja saadaan, keneltä ja 
millä perusteella, esim. suostumus 
tai lainsäännös) 

 
Hakijalta itseltään saatavat tiedot.  
Hakemuslomakkeessa on kohta: Hakemukset niihin liittyvine asiakirjoineen 
käsitellään lautakunnassa luottamuksellisina, ja tiedot jäävät joko asiakirjoina tai 
sähköisessä muodossa ainoastaan lautakunnan saatavaksi. Tietoja ei luovuteta 
ulkopuolisille, eikä rekisterissä olevista julkaista listaa. Hakijan katsotaan 
suostuneen häntä koskevien tietojen käsittelyyn, kun hän jättää tämän 
hakemuksen lautakunnalle. 
 

 
7. Säännönmukaiset tietojen 
luovutukset ja tietojen siirto 
EU:n tai Euroopan 
talousalueen ulkopuolelle 

 
Ei ole. 
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8. Rekisterin suojauksen 
periaatteet 
 
 

 
A. Manuaalinen aineisto (säilytyspaikka ja suojaaminen) 
 
Tarvittaessa: Kuopion yliopisto, VKEK, arkistointi lukollisessa 
henkilöhuoneessa. Laitoksella kulunvalvonta. 
 
B. ATK:lle talletetut tiedot (rekisterin käyttöoikeuden periaatteet ja käytön valvonta 
sekä laitteiden fyysinen suojaus) 
 
Rekisteri Kuopion yliopistossa FinLAS:n pätevyyslautakunnan nettisivustona. 
Tietojen käsittely on rajattu sivustosta vastaavalle ja yhdistyksen sihteerille. 
Sivustolle pääsy on vain lautakunnan jäsenillä käyttäjätunnuksin ja salasanoin.  
 

 
9. Tarkastusoikeus 
Henkilötietolaki 26-28 § 

 
Jokaisella on oikeus tarkastaa näihin rekistereihin sisältyvät itseään koskevat 
henkilötiedot.  
Pyyntö osoitetaan lautakunnalle, osoitteeseen finlas(at)uku.fi 

 
10. Tietojen korjaaminen 
Henkilötietolaki 29 § 
 

 
Virheellinen tieto korjataan rekisteröidyn pyynnöstä.  
Lisäksi tietoja päivitetään oma-aloitteisesti ja vanhentuneet tiedot poistetaan. 

 
11. Kielto-oikeus 
Henkilötietolaki 30 § 
 

 
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään 
koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä 
markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja 
sukututkimusta varten. Sähköistä suoramarkkinointia koskevat säännökset ovat 
sähköisen viestinnän tietosuojalain 26 §:ssä. Kiellot osoitetaan rekisterinpitäjälle 
finlas(at)uku.fi. 

 


