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Rekisterin nimi

Arpajaislistat
Rekisterin yleiskuvaus
Tukesin viestintakampanjoissa, kyselyissa ja messuosastoilla voidaan arpoa
palkintoja kilpailuihin tai kyselyihin osallistuneiden tai kommentoineiden
kesken. Tavoitteena on saada turvallisuusasioille kilpailujen kautta nakyvyytta
tai vastaajia kyselyihin. Kilpailuihin/kyselyihin osallistuneilta pyydetaan
jattamaan yhteystiedot (nimi, sahkdpostiosoite ja puhelinnumero) mahdollista
arvontavoittoa varten. Yhteistietoja kaytetaan ainoastaan voiton arpomiseen,
eika niita hyddynneta muissa kayttdtarkoituksissa.
Henkildrekisteriperuste

Rekisteroidyn suostumus
Rekisterinpitaja
Turvallisuus-ja kemikaalivirasto (Tukes)
Opastinsilta 12 B
00520 Helsinki
kirjaamo(at)tukes.fi
puh. 029 5052 000 (vaihde)

Yhteydenotto tietosuoja-asioissa
Turvallisuus-ja kemikaalivirasto (Tukes)
tietosuoja(at)tukes.fi
kirjaamo(at)tukes.fi
PL 66 (Opastinsilta 12 B)
00521 Helsinki (Pasilan virastokeskus)
puh. 029 5052 000 (vaihde)
tukes.fi/tietosuoja

Henkildtietosisaltd
Puhelinnumero; Osoite; Sahkdpostiosoite;

Henkildtietojen kasittelyn tarkoitus

Sahkdpostiosoite: tiedoksianto, viestinta;
Henkildtietojen sailytysaika
Henkildtietoja sailytetaan niin kauan, kun kilpailu on kaynnissa ja arvonta on
saatu suoritetttua. Maksimissaan henkildtietoja sailytetaan puoli vuotta.
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Saaddsperusteiset ja muut tietolahteet
Rekisterditava henkild;

Saaddsperusteiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta eteenpain. Arvonnan voittajan kassa sovitaan erikseen,
voidaankok hanen nimensa julkaista Tukesin viestintakanavissa.
Henkildtietojen siirto kolmansiin maihin tai kansainvalisille JarJestdille

Kylla
Henkildtietojen vastaanottajaryhmat
Arpajaisten luonteesta riippuu, luovutetaanko tietoja kolmansille osapuolille.
Toisinaan arpajaispalkinnon arvonnan tai koko arpajaiset voi jarjestaa Tukesin
yhteistydkumppani, esimerkiksi mainostoimisto.

Tarkastusoikeus
Rekisterdity voi kysya Tukesilta, onko hanta koskevia tietoja merkitty Tukesin
rekisteriin, ja jos on, niin mita tietoja (rekisterdidyn oikeus saada paasy
tietoihin). Rekisterdity voi pyytaa epatarkkojen ja virheellisten tietojen
oikaisemista.

Oikeus tietojen poistamiseen
Rekisterdidylla on oikeus saada rekisterinpitaja poistamaan hanta koskevat
henkildtiedot. Rekisterdidylla on milloin tahansa oikeus peruuttaa
suostumuksensa.

Oikeus kasittelyn rajoittamiseen
Rekisterdity voi vaatia henkildtietojensa kasittelyn rajoittamista, jos rekisterdity
kiistaa tietojensa paikkansapitavyyden, siksi ajaksi, kunnes Tukes on
varmistanut tietojen paikkansapitavyyden.

Oikeus siirtaa tiedot jarjestelmasta toiseen
Tukesin rekistereissa rekisterdidylla ei ole oikeutta siirtaa tietoja jarjestelmasta
toiseen.

Vastustamisoikeus

Rekisterdidylla ei ole oikeutta vastustaa hanta koskevien henkildtietojen
kasittelya.
Automatisoidut yksittaispaatdkset ja profilointi
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Tukesin rekistereissa ei kayteta pelkastaan automatisoituja yksittaispaatdksia
eika profilointia.

Henkildtietojen tietoturvaloukkauksesta ilmoittaminen rekisterdidylle
Jos henkildtietojen tietoturvaloukkaus todennakdisesti aiheuttaa korkean riskin
rekisterdidyn oikeuksille ja vapauksille, Tukesin on ilmoitettava
tietoturvaloukkauksesta rekisterdidylle iinnan aiheetonta viivytysta.

Seuraamukset tietojen antamatta jattamisesta
Tukesin arpajaisiin ei voi osallistua.

Oikeus tehda valitus valvontaviranomaiselle
Rekisterdity voi tehda valituksen tietosuojavaltuutetulle, jos han katsoo
henkildtietojensa kasittelyssa rikotun tietosuoja-asetusta.
Tietosuojavaltuutetun toimiston yhteystiedot:
Kayntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki
Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki
Sahkdposti: tietosuoja@om.fi
Vaihde: 029 56 66700
http://tietosuoja.fi/

