
     TIETOSUOJASELOSTE 
    Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 § 
Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen 
täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 

Laatimispäivä  
30.4.2018 

 
 

1a 
Rekisterin- 
pitäjä 

Nimi 

ZBRA Solutions 

Osoite 

Kaarenkyläntie 201 06500 Porvoo 

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 

info@zbra.fi 

2 
Yhteyshenki- 
lö rekisteriä 
koskevissa 
asioissa 

Nimi 

Mikko Wirgentius 
Osoite 

Kaarenkyläntie 201 06500 Porvoo 

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 

0445110110 

3 
Rekisterin 
nimi 

ZBRAVet asiakasrekisteri 

4 
Henkilötieto- 
jen käsittelyn 
tarkoitus 
 
 
 
 
 
 

Henkilötietojen käsittelyn yleisenä henkilötietolain 8 §:n mukaisena edellytyksenä on asiakassuhde 
ZBRAVetin kanssa. ZBRAVet kerää asiakkaistaan (eläinlääkärit ja muut ammatinharjoittajat) tietoja 
vain omaa käyttöä (asiakassuhteen hoito, laskutus) varten. 

 

ZBRAVetin asiakkaat (eläinlääkärit ja muut ammatinharjoittajat) voivat tallettaa ZBRAVet / ZBRAPro 
ohjelmaan omista asiakkaistaan tarvittavat henkilötiedot. 

 

 

 

5 
Rekisterin 
tietosisältö 

ZBRAVet tallettaa asaikkaistaan rekisteriin seuraavat tiedot: 

Nimi / Yrityksen nimi 
Puhelinnumero 
Sähköpostiosoite 
Katuosoite 

Y-Tunnus 

 

ZBRAVetin asiakkaat voivat tallettaa ohjelmaan asiakkaistaan seuraavat tiedot: 

Nimi 
Puhelinnumero 

Osoite 

Sähköposti 

Y-Tunnus 

 

 

6 
Säännönmu- 
kaiset tieto- 
lähteet 

ZBRAVet kerää asiakkaalta puhelimtse tai sähköpostitse silloin, kun asiakassuhde alkaa (asiakas 
tekee soppimuksen ZBRAVeti käytöstä) 

 

ZBRAVetin asiakkaat (eläinlääkärit ja muut ammatinharjoittajat)  päättävät itse, miten keräävät 
asiakastiedot. Nämä asiakastiedot talletetaan ZBRAVet-ohjelmaan salatun intenetyhteyden yli.  
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7 
Tietojen 
sään- 
nönmukaiset 
luovutukset 

ZBRAVet ei luovuta mitään tietoja kolmansille osapuolille tai ulkopuolisille tahoille. 

 

ZBRAVetin asiakkaat (eläinlääkärit ja muut ammatinharjoittajat) päätävät itse omien asiakkaidensa 
tietojen luovutuksesta.  

8 
Tietojen 
siirto 
EU:n tai 
ETA:n 
ulkopuolelle 
 

Mitään tietoja ei käsitellä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolella. ZBRAVetin palvelimet ovat kaikki 
suomessa sijaitsevissa konesaleissa. 

9 
Rekisterin 
suojauksen 
periaatteet 

A Manuaalinen aineisto 

- 

B ATK:lla käsiteltävät tiedot 

ZBRAVetin asiakasrekisterin tietoturvallisuus sekä henkilötietojen luottamuksellisuus,  
eheys ja käytettävyys varmistetaan tarkoituksenmukaisin teknisin ja hallinnollisin toimenpitein.  
Tietoja ja palvelua suojataan muun muassa palomuurin, fyysisten laitetilojen suojaamisen,  
kulunvalvonnan, käyttöoikeuksien ja salaustekniikoiden sekä edellä mainittujen aktiivisen  
valvonnan kautta. Henkilötiedot suojataan asiattomalta pääsyltä ja laittomasti tai vahingossa 
tapahtuvalta tietojenkäsittelyltä. 
 
Henkilötietoja käsittelevät vain ZBRAVetin erityisesti määrittelemät henkilöt, jotka ovat ZBRAVetin 
palveluksessa. Nämä tunnistautuvat järjestelmiin henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan 
avulla. 
 
ZRAVetin verkkopalvelun tietoliikenne on salattua ja asiakas tunnistaa kyseisen palvelun osoitteen 
oikeellisuuden varmenteesta.    
   

10 
Tarkastus- 
oikeus 

Asiakkaalla on henkilötietolain 26 – 28 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja 
rekisteriin on tallennettu. 

 

Tarkastuspyyntö tehdään toimittamalla kirjallinen ja allekirjoitettu tarkastuspyyntö osoitteella: ZBRA 
Solutions, Kaarenkyläntie 201, 06500. Tarkastuspyynnössä tulee mainita nimi, sähköpostiosoite, 
postiosoite ja puhelinnumero. Tarkastuspyynnön vastaus toimitetaan asiakkaalta erikseen 
varmistettavaan osoitteeseen. 

11 
Oikeus vaatia 
tiedon 
korjaamista 
 

Asiakas voi vaatia tietojen korjaamista lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info@zbra.fi tai 
postitse kohdassa 10 mainittuun osoitteeseen. 



12 
Muut henkilö- 
tietojen käsit- 
telyyn liitty- 
vät oikeudet 
 

- 

 


