
Käyttöehdot	  
1§	  Terveystietokannan	  tarkoitus	  

Suomen	  Beauceron	  Ry	  kerää	  tietokantaan	  tietoa	  rodussa	  esiintyvistä	  sairauksista	  ja	  vioista.	  
Kaikki	  koirien	  sairaudet	  eivät	  ole	  perinnöllisiä,	  mutta	  terveystietokannan	  avulla	  voidaan	  
yrittää	  välttää	  vikojen	  ja	  sairauksien	  yleistymistä	  populaatiossa.	  Terveystietokanta	  on	  
jalostuksen	  apuväline	  kasvattajille,	  mutta	  antaa	  tietoa	  rodun	  tilanteesta	  myös	  harrastajille	  
sekä	  rodusta	  kiinnostuneille.	  	  

2§	  Terveystietokannan	  käyttö	  

Tietojen	  syöttäminen	  tietokantaan	  vaatii	  rekisteröitymisen	  ja	  sisäänkirjautumisen.	  Sen	  sijaan	  
tietoja	  voi	  hakea	  kuka	  tahansa,	  eikä	  sisäänkirjautumista	  tarvita.	  	  

3§	  Tietojen	  syöttäminen	  

Koiran	  terveystietoja	  saa	  syöttää	  vain	  koiran	  omistaja.	  Tietoja	  tallettaessa	  syöttäjän	  tiedot	  
talletetaan	  tietokantaan	  ja	  esitetään	  koiran	  tietojen	  yhteydessä.	  Tietojen	  syöttäjä	  vastaa	  
syöttämiensä	  tietojen	  oikeellisuudesta.	  Suomen	  Beauceron	  ry:llä	  on	  oikeus	  muuttaa	  tai	  
poistaa	  syötettyjä	  tietoja,	  mikäli	  voidaan	  osoittaa	  että	  tiedot	  ovat	  vääriä	  tai	  että	  tiedot	  on	  
syöttänyt	  joku,	  jolla	  ei	  ollut	  oikeutta	  siihen.	  
4§	  Käyttäjätiedot	  

Suomen	  Beauceron	  ry	  tallettaa	  käyttäjätiedot	  terveystietokantaan.	  	  Tietojen	  tallennus	  on	  
kuvattu	  tarkemmin	  rekisteriselosteessa,	  johon	  on	  linkki	  terveystietokantasovelluksen	  kaikilta	  
sivuilta.	  	  

5§	  Rekisteröitymisen	  mitätöiminen	  

Suomen	  Beauceron	  ry:llä	  on	  oikeus	  poistaa	  käyttäjän	  rekisteröityminen	  tai	  estää	  käyttäjän	  
sisäänkirjautuminen,	  mikäli	  osoittautuu,	  että	  käyttäjä	  on	  tietoisesti	  rikkonut	  käyttöehtoja.	  

6§	  Pääsynrajoitukset	  

Suomen	  Beauceron	  ry:llä	  on	  oikeus	  estää	  terveystietokannan	  käyttö	  mistä	  tahansa	  IP-‐
osoitteesta,	  mikäli	  osoittautuu,	  että	  järjestelmää	  yritetään	  väärinkäyttää	  tai	  sen	  käyttöä	  
muuten	  häiritä.	  Esto	  voi	  kohdistua	  mihin	  tahansa	  tai	  kaikkiin	  saman	  palveluntarjoajan	  
osoitteisiin,	  joista	  väärinkäyttöä	  tai	  häirintää	  on	  havaittu	  tai	  epäillään.	  

7§	  Terveystietokannan	  saatavuus	  ,	  käytettävyys	  ja	  ominaisuudet	  

Terveystietokantaa	  kehitetään	  ja	  pidetään	  saatavilla	  käytettävissä	  olevien	  resurssien	  
puitteissa.	  Suomen	  Beauceron	  ry	  ei	  takaa,	  että	  terveystietokanta	  olisi	  aina	  käytettävissä,	  
eikä	  sitoudu	  minkään	  tietyn	  ominaisuuden	  kehittämiseen.	  Järjestelmä	  sisältää	  ne	  
ominaisuudet,	  jotka	  Suomen	  Beauceron	  ry	  on	  päättänyt	  toteuttaa	  ja	  julkaista.	  

8§	  Oikeudet	  tietoihin	  

Suomen	  Beauceron	  ry:llä	  on	  kaikki	  oikeudet	  terveystietokantaan	  syötettyihin	  
terveystietoihin.	  Suomen	  Beauceron	  ry	  ei	  luovuta	  tietoja	  tai	  oikeuksia	  kolmansille	  
osapuolille.	  Terveystietokannan	  käyttö	  ja	  tietojen	  katselu	  ei	  anna	  mitään	  oikeuksia	  tietoihin.	  
Jokaisella	  koiranomistajalla	  on	  oikeudet	  omaa	  koiraansa	  koskeviin	  tietoihin.	  

9§	  Ehtojen	  hyväksyminen	  

Rekisteröitymällä	  terveystietokannan	  käyttäjäksi	  hyväksyt	  nämä	  ehdot.	  


