
TIETOSUOJASELOSTE 

1. Yleistä 

Tässä 4etosuojaselosteessa kerrotaan, miten rekisterinpitäjä (Vaarallisen viihdyEävä) 
käsiEelee asiakas4etoja. KäsiEely vastaa vuoden 2018 voimaantulleen EU:n yleisien 
4etosuoja-asetuksien (”GDPR”) vaa4muksia. Tässä 4etosuojaselosteessa olevia koh4a 
sovelletaan sekä yksityishenkilöihin eEä yrityksiin. 

2. Tarkoitukset ja peruste 

Henkilö4etoja käsitellään, joEa voidaan yksilöidä asiakas ja näin väliEää tuote tai palvelu 
halutulle vastaanoEajalle. Henkilö4etoja voidaan käyEää myös tuoteEa tai palvelua 
koskevissa 4edoissa, suoramarkkinoinnissa, laskutuksessa ja 4lastoinnissa. 

3. Käsiteltävät henkilö4edot 

KäsiEelyssä voi olla seuraavia henkilö4etoja yhdessä tai erikseen: 
- Etu- ja sukunimi 
- Henkilötunnus 
- Yrityksen nimi 
- Y-tunnus 
- Pos4osoite 
- Puhelinnumero 
- Sähköpos4osoite 

Asiakas vastaa itse kyseisiin 4etoihin liiEyvistä 4etosuojalainsäädännön velvollisuuksista 
pois lukien suojausmenetelmät, joihin rekisterinpitäjä on sitoutunut jäljempänä olevan 7 
kohdan mukaises4.  

4. Säännönmukaiset 4etolähteet 

Keräämme lähtökohtaises4 henkilö4edot asiakkaalta itseltään. 

5. Henkilö4etojen käsiEelijä 

Henkilö4etoihin on pääsy rekisterinpitäjän puolesta oikeus ainoastaan henkilöillä, joilla on 
työnsä tai toimensa puolesta peruste päästä käsiksi rekisteri4etoihin. Kaikki tällaisia 
henkilöitä velvoiEaa asianmukainen salassapitosopimus. 

6. Henkilö4etojen säilytysaika 

Henkilö4etoja säilytetään lähtökohtaises4 niin kauan kuin 4edoille voi olla asiakassuhteen 
kannalta tarveEa. Rekisterinpitäjä poistaa 4edot pyydeEäessä. 



7. Henkilö4etojen suojaus 

Henkilö4etoihin on pääsy rekisterinpitäjän puolesta oikeus ainoastaan henkilöillä, joilla on 
työnsä tai toimensa puolesta peruste päästä käsiksi rekisteri4etoihin. Kaikki tällaisia 
henkilöitä velvoiEaa asianmukainen salassapitosopimus. 

Henkilö4etoja säilytetään palvelimilla, joissa käytetään asianmukaisia turvallisuus- ja 
suojauskäytäntöjä. Palvelinten saapuvaa ja lähtevää 4etoliikenneEä valvotaan palomuurein. 

Huolellinenkaan meneEely ei takaa minkään 4etojärjestelmän täyEä murtamaEomuuEa. 
Mikäli henkilö4etoihin kohdistuu jokin 4etoturvaloukkaus, 4edotamme loukkauksesta 
viipymäEä asiakkaalle. 

8. Henkilö4etojen antajan oikeudet 

Lähetä sähköpos4a osoiEeeseen eetu@vaarallisenviihdyEava.fi, mikäli sinulla on jotain 
kysyEävää oikeuksistasi. Ilmoitamme pyynnöstäsi kaikki henkilö4edot, joita 
rekisterinpitäjän henkilö4etorekisteristä löytyvät osaltasi. Oikaisemme asiakkaan pyynnöstä 
henkilörekisteri4etoja, mikäli ne ovat osaltasi epätarkkoja tai virheellisiä. 

Poistamme pyynnöstäsi kaikki 4etosi henkilö4etorekisteristämme, ellei meillä ole 
oikeudellisia perusteita säilyEää 4etoja (esim. maksamaEomat laskut). 

Asiakkaalla on oikeus rajoiEaa henkilö4etoihin kohdistuvaa käsiEelyä, joihin hänellä on 
oikeudellinen peruste (esim. 4etojen virheellisyys). 

Asiakkaalla on oikeus saaEaa asiansa valvontaviranomaisen käsiEelyyn, jos hän katsoo, eEä 
häntä koskevien henkilö4etojen käsiEelyssä on rikoEu ajantasaista lainsäädäntöä. 
Henkilö4etoasioiden valvontaviranomaisena on oikeusministeriön yhteydessä toimiva 
4etosuojavaltuuteEu. 

9. Lisä4edot 

Vaarallisen viihdyEävä antaa pyydeEäessä lisä4etoja 4etosuojakäytännöistä ja 4etosuojaan 
liiEyvistä oikeuksista. Kysymyksiä voit läheEää sähköpos4tse osoiEeeseen 
eetu@vaarallisenviihdyEava.fi.
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