
TIETOSUOJASELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24§
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Nimi

Muut yhteyst iedot (esim. puhelinvirka-aikana, sähköpostiosoit e)

LaatimispäiväLue täyttöohjeet ennen selosteen täyttämistä.
Käytä tarvi ttaessa lii tettä.

Muut yhteyst iedot (esim. puhelinvirka-aikana, sähköpostiosoit e)

O soit e
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Tyhjennä lomake

26.10.2017

Mysteerinmurtajat-sivusto

Ilkka Mattila

Laruntie 47, 86600 Haapavesi

Asiakasrekisteri

Tietojen käsittelyn tarkoitus on asiakassuhteen hallinta.

Asiakkaan nimi, yhteystiedot, hankintapäivä, käyttäjätunnus

Tiedot saadaan rekisteröidyiltä itseltään kilpailuun ilmoittautumisen, - osallistumisen tai
uutiskirjeen tilauksen yhteydessä. 

Kilpailujen, kysely- ja palautelomakkeiden, kommentoinnin tms. yhteydessä annetut tiedot
 häviävät kohtuullisessa ajassa, eikä niitä kerätä rekisteriin. Lukukilpailun yhteydessä
kerättävien tietojen hävittämisestä kerrotaan säännöissä. 
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11
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Rekisteristä ei luovuteta säännönmukaisesti tietoja. Rekisteriin sisältyviä julkisia 
henkilötietoja annetaan pyydettäessä nähtäväksi. Julkisia henkilötietoja voidaan luovuttaa 
pyynnöstä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 13 §:n ja 16 §:n 
3 mom. mukaisesti.

Rekisteristä ei tietoisesti siirretä tietoja EU:n ulkopuolelle. Katso erikseen Google 
Analytics:n ja Google Forms:n käytännöistä Googlen sivuilta.

Rekisteri ylläpidetään automaattisen tietojenkäsittelyn avulla. 
Rekisteri on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin ja muiden tarvittavien 
suojausjärjestelyjen avulla.

Jokaisella on oikeus tarkastaa asiakasrekisteriin sisältyvät itseään koskevat 
henkilötietonsa (henkilötietolain 26 ja 28 §).
Tietoja pyydetään rekisterin yhteyshenkilölle lähetetyllä, omakätisesti allekirjoitetulla 
kirjeellä.

Asiakasrekisterissä oleva virheellinen tieto korjataan rekisterinpitäjälle tehdyn kirjallisen 
pyynnön perusteella (henkilötietolain 29 §). Lisäksi tietoja päivitetään oma-aloitteisesti ja 
vanhentuneet tiedot poistetaan säännöllisin väliajoin.

Henkilötietolain 30 §:n mukaan 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 yllä 
mainittuun osoitteeseen. 
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