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Tietosuojaseloste
Tämä on K-kauppiasliitto ry:n arvonta- ja kilpailurekistereitä koskeva rekisteri- ja tietosuojaseloste.
Laadittu 4.5.2018. Päivitetty 6.11.2018. Päivitetty 16.8.2021.
1. Rekisterinpitäjä
K-kauppiasliitto ry, 0202334-5, Työpajankatu 12, 00580 HELSINKI
2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Anne Nyqvist, 01053 36258, anne.nyqvist@k-kauppiasliitto.fi
3. Rekisterin nimi
Arvonta- ja kilpailurekisterit
4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisterin perusteena on rekisteröidyn suostumus tietojensa käsittelyyn. Käsittelyn tarkoituksena on
suorittaa arvontoja tai kilpailuja osallistujien kesken. Tietoja ei käytetä muuhun tarkoitukseen.
Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.
5. Rekisterin tietosisältö
Nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, kauppa.
6. Säännönmukaiset tietolähteet
Arvontoihin ja kilpailuihin osallistuvat henkilöt.
7. Tietojen poistamisen suunniteltu määräaika
Tietoja säilytetään enintään 4 viikon ajan arvonnan tai kilpailun päättymisestä, jonka jälkeen ne
hävitetään tietoturvallisesti. Kilpailussa tai arvonnassa voittaneiden tiedot säilytetään kirjanpidon
liiteaineistossa Kirjanpitolain mukainen aika.
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8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Manuaalinen aineisto säilytetään K-kauppiasliiton toimistossa. Tarpeettomat manuaaliset aineistot
viedään tuhottavaksi lukitussa astiassa. Toimistolla on murtohälytinlaitteisto, joka kytketään päivittäin
päälle. Kaikkia rekisterin tietoja käyttäviä sitoo vaitiolovelvollisuus.
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot
suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään palvelimilla, huolehditaan niiden fyysisestä ja
digitaalisesta tietoturvasta sopimuksin. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja,
palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään
luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.
10. Rekisteröityjen oikeudet ja oikeussuojakeinot
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia
mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö
haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti tai
esittää muuten yksilöidysti rekisterinpitäjälle. Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia häntä koskevien
tietojen käsittelyn rajoittamista. Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojensa siirtämistä järjestelmästä
toiseen, jolloin rekisterinpitäjän on selvitettävä siirron toteuttamiskelpoisuus. Rekisterinpitäjä vastaa
rekisteröidyn pyyntöihin EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden
kuluessa).
Rekisteröidyillä on oikeus tehdä henkilötietojen käsittelystä valitus valvontaviranomaiselle. Valitus ei
rajaa muita rekisteröidyn käytössä mahdollisesti olevia hallinnollisia muutoksenhakukeinoja tai
oikeussuojakeinoja.

