TIETOSUOJASELOSTE
(EU:n asetus 679/2016, 12 artikla)
1.Laatimispäivä

9.2.2022

2.Rekisterin nimi

Komeetan jäljillä -kilpailu

3.Rekisterinpitäjä

Reisjärven kunta/kunnanhallitus
Reisjärventie 8
85900 Reisjärvi
puh. 040 3008 111
reisjarvi<a>reisjarvi.fi

4.Rekisterin
yhteyshenkilö

Marjut Silvast
Reisjärventie 8
85900 Reisjärvi
etunimi.sukunimi<a>reisjarvi.fi
puh. 040 3008 200

5.Tietosuojavastaava

Anita Rättyä
Joki ICT Oy
Ratakatu 1
84100 Ylivieska
+358 40 646 0213
tietosuoja<a>jict.fi

6.Henkilötietojen
käsittelyn tarkoitus ja
oikeusperuste

Tarvittavia tietoja käsitellään rekisterinpitäjän julkisen tehtävän mukaan.
Tarkoituksena on Komeetan jäljillä -kilpailuun osallistuvien henkilöiden tietojen
käsittely kilpailun voittajan ja arvonnan voittajan ratkaisemiseksi.

7. Rekisterin
henkilötietoryhmät

Rekisterissä olevia tietoja ovat: henkilön nimi, osoite, puhelinnumero ja
sähköpostiosoite, osallistumiseen oikeuttavan näytteen löytöpaikka ja -ajankohta
sekä näytteen lähetysajankohta sekä mahdollinen kuva osallistuvasta näytteestä
sekä kuvaus löytöpaikasta.

8.Rekisterin
vastaanottajaryhmät

Rekisterin käsittelijä

9.Tietojen
sääntömukaiset
luovutukset ja tietojen
siirto EU:n tai ETA:n
ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille.

10.Henkilötietojen
säilyttämisaika

Tietoja säilytetään 0 vuotta. Henkilötiedot tuhotaan heti voittajan julistamisen
jälkeen.

11.Rekisteröidyn
oikeudet

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 toimittaa kirjallisesti
kunnantalon neuvontaan, jossa henkilöllisyys tarkistetaan. Sähköpostin tai

Tietoja ei siirretä EU:n ja ETA:n ulkopuolelle.
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puhelimen välityksellä tulevia tietopyyntöjä ei voida käsitellä.
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää henkilötietojensa poistamista edellyttäen, ettei
käsittelylle ole enää laillista perustetta. Rekisteröidyllä on myös oikeus pyytää
rajoittamaan henkilötietojensa käsittelyä, mikäli tiedoissa on virheitä. Tällöin
käsittelyä rajoitetaan, kunnes rekisterinpitäjä on tarkistanut tietonsa.
Rekisteröidyllä on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä
perusteella, milloin tahansa vastustaa häntä koskevien henkilötietojensa
käsittelyä, joka perustuu yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai
rekisterinpitäjälle kuuluvat julkisen vallan käyttämiseksi tai näihin säännöksiin
perustuvaa profilointia. Tällöin rekisterinpitäjän tulee osoittaa, että käsittelyyn
on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää rekisteröidyn
edut, oikeudet ja vapaudet tai jos se on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi,
esittämiseksi tai puolustamiseksi.
Rekisteröidyllä on oikeus siirtää tietonsa järjestelmästä toiseen edellyttäen, että
käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen. Tiedot toimitetaan
jäsennellyssä muodossa tulosteena tai sähköisessä muodossa.
12. Oikeus peruuttaa
suostumus
henkilötietojen
käsittelyyn

Rekisteröidyllä on oikeus koska tahansa peruuttaa suostumuksensa
henkilötietojen käsittelyyn. Tällöin tukea ei voida maksaa työnantajalle.

13.Oikeus tehdä
Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos
valitus
rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan
valvontaviranomaiselle asetusta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta muita hallinnollisia
muutoksenhakukeinoja tai oikeussuojakeinoja.
Valvontaviranomaisena toimii Suomessa tietosuojavaltuutettu,
tietosuojavastaava(at)om.fi
14. Säännönmukaiset
tietolähteet

Tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään.

15. Päätöksen teon
automatisointi

Tietoja ei käytetä automaattisen päätöksen tekoon.

16.Suojaustoimet sekä
oikeuksiin ja
vapauksiin liittyvät
riskit

Rekistereiden käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla
käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti.

