Arvonta- ja kilpailurekisterin tietosuojaseloste
1 Yksityisyyden suojaaminen
Pihlajalinna sitoutuu suojaamaan osallistujien yksityisyyttä ja noudattamaan henkilötietojen käsittelyä ja
tietosuojaa koskevaa lainsäädäntöä. Pihlajalinna käsittelee keräämiään henkilötietoja tietosuojaselosteessa
kuvattujen ehtojen mukaisesti.
Mikäli sinulla on kysyttävää henkilötietojesi käsittelystä, voit aina olla yhteydessä Pihlajalinnaan alta
löytyvien yhteystietojen mukaisesti.

2 Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot
Henkilörekisterin nimi on Pihlajalinnan arvonta- ja kilpailurekisteri.
Rekisterinpitäjinä toimivat Pihlajalinna Oyj ja mahdollinen muu Pihlajalinna-konserniin kuuluva yhtiö,
Kehräsaari B, 33200 Tampere.
Pihlajalinnan tietosuojavastaavana toimii:
Liisa Pajari, p. 010 312 010, tietosuoja@pihlajalinna.fi
Rekisterin yhteyshenkilö:
Sanna Määttänen, p. 010 312 010, sanna.maattanen@pihlajalinna.fi

3 Rekisterin käyttötarkoitus
Henkilötietoja kerätään ja tallennetaan väliaikaisesti arvonnan tai kilpailun järjestämiseksi. Tietoja
käytetään arvonnan tai kilpailun suorittamiseksi, voittajan kontaktoimiseksi sekä mahdollisen palkinnon
toimittamiseksi.
Kilpailuun tai arvontaan osallistujat myöntävät erillisellä suostumuksellaan kilpailun järjestäjälle oikeuden
julkaista voittajan nimen ja asuinpaikkakunnan ilman erillistä ilmoitusta tai korvausta kilpailun järjestäjän
valitsemissa medioissa ellei kilpailun tai arvonnan säännöistä toisin mainita.

4 Henkilötietojen käsittelyn peruste
Henkilötietojesi käsittelyperusteena on osana kilpailua tai arvontaa antamasi suostumus.

5 Rekisterin tietosisältö ja tietolähteet
Arvonta- ja kilpailurekisteri sisältää seuraavia henkilötietoja:
- henkilön perustiedot (muun muassa nimi ja yhteystiedot, kuten puhelinnumero, sähköpostiosoite,
katuosoite, postinumero ja -toimipaikka)
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Arvonta- ja kilpailurekisteriin tallennetaan vain osallistujan itsensä antamia henkilötietoja.

6 Rekisterin suojaaminen ja tietojen käsittelyn periaatteet
Pihlajalinna suojaa arvonta- ja kilpailurekisterin sisältämien henkilötietojen käsittelyä asianmukaisin
teknisin ja organisatorisin suojatoimin, kuten käyttöoikeusrajoituksin ja salasanoin. Arvonta- ja
kilpailurekisterin tietoja käsitteleviä henkilöitä sitoo myös salassapitovelvollisuus.

7 Tietojen luovutukset ja siirrot
Pihlajalinna voi luovuttaa osallistujan henkilötietoja kolmansille osapuolille vain niissä tilanteissa, jotka on
kuvattu tässä tietosuojaselosteessa. Pihlajalinna voi siirtää henkilötietoja Pihlajalinna-konserniin kuuluville
yhtiöille sekä palveluntarjoajille ja alihankkijoille, jotka käsittelevät henkilötietoja Pihlajalinnan
toimeksiannosta.
Edellä esitetyn lisäksi osallistujan henkilötietoja voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille myös ilman
tämän antamaa suostumusta, mikäli laki tai viranomaismääräys velvoittaa luovuttamaan tietoja.
Pihlajalinna ei pääsääntöisesti siirrä henkilötietoja EU/ETA-alueen ulkopuolelle. Mahdollisten siirtojen
osalta noudatamme voimassaolevia lakeja ja asetuksia.

8 Rekisteröidyn oikeudet
Osallistujalla on oikeus tarkistaa arvonta- ja kilpailurekisteriin tallennetut itseään koskevat henkilötiedot
sekä oikeus pyytää virheellisten tietojen oikaisua. Osallistujalla on myös tietyissä tilanteissa oikeus poistaa
häntä koskevat henkilötiedot rekisteristä sekä pyytää niiden siirtämistä toiselle yritykselle. Rekisteröidyllä
on lisäksi tietyissä tilanteissa oikeus pyytää tietojen käsittelyn rajaamista sekä kieltää tietojensa
käsitteleminen.
Mikäli osallistujalla on kysyttävää henkilötietojensa käsittelystä tai tästä tietosuojaselosteesta, osallistuja
voi ottaa yhteyttä selosteen alussa listattuihin rekisterinpitäjän yhteyshenkilöihin. Jos osallistuja haluaa
käyttää oikeuksiaan rekisteröitynä, pyyntö on tehtävä kirjallisesti käyttämällä siihen tarkoitettua
Pihlajalinnan lomaketta. Oikeuksien käyttämistä koskevat lomakkeet ovat saatavilla Pihlajalinnan
verkkosivuilta osoitteesta www.pihlajalinna.fi sekä Pihlajalinnan toimipisteistä.

9 Henkilötietojen säilytysaika
Arvonta- ja kilpailurekisteriin kerättyjä tietoja säilytetään vain niin kauan kuin tietoja voidaan pitää
tarpeellisina niiden tässä tietosuojaselosteessa kuvatun käyttötarkoituksen kannalta. Pihlajalinna
määrittelee tietojen poistoajat ja poistamiskäytännöt sekä huolehtii vanhentuneiden ja tarpeettomien
tietojen poistamisesta.

10 Muut ehdot
Pihlajalinna pyrkii aina ratkaisemaan mahdollisen erimielisyyden suoraan asiakkaansa kanssa. Osallistujalla
on kuitenkin oikeus saattaa henkilötietojensa käsittelyä koskeva erimielisyys myös tietosuojaviranomaisen
tutkittavaksi.
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