TIETOSUOJASELOSTE
1. Rekisterinpitäjä
Nimi: Hopealiekki Oy/Gold Silver & Watch messu/lehti Y-tunnus: 2067993-8
Osoite: Kultasepäntie 2, 25930 Kasnäs
www.goldsilverwatch.fi
2. Rekisteriasioita hoitava henkilö:
Nimi: Petri Järvinen
Puhelin: +358 400 530 541
Sähköposti: gswmessu@gmail.com
3. Rekisterin nimi
Hopealiekki Oy/Gold Silver & Watch asiakasrekisteri
4. Rekisterin käyttötarkoitus:
Käyttäjän/osallistujien antamia tietoja käytetään osallistujien/asiakkaan
tunnistamiseen ja palvelemiseen. Henkilötietoja käsitellään kokonaisuudessaan
osallistumisen/asiakassuhteen hoitamista ja kehittämistä sekä markkinointia varten.
5. Rekisterin tietosisältö
Rekisterin tietosisältö määräytyy verkkosivuilla muilla lomakkeilla olevien
rekisteröityjen keräämistä tiedoista. Oikeusperusteena käytetään kaikkien rekisterissä
olevien tietojen keräämisessä henkilön omaa suostumusta. Rekisteri sisältää seuraavia
henkilötietoja riippuen lomakkeen keräämistä tiedoista Hopealiekki Oy Gold Silver &
Watch messu / lehti /tapahtumiin .
Rekisteröidyn etu- ja sukunimi, osoite, kotipaikka
Rekisteröidyn sähköpostiosoite, puhelinnumero,
6. Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötietoja kerätään rekisterinpitäjän verkkosivujen lomakkeiden kautta sekä muut
paperiset lomake ilmoittautumiset tapahtumaan.
7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Henkilötietoja käsittelevät rekisterinpitäjä ja rekisterinpitäjän lukuun henkilötietojen
käsittelijät. Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille, mutta poikkeuksen
muodostavat viranomaistahot lakisääteisissä tapauksissa.
8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan
talousalueen ulkopuolelle:
Asiakasrekisterin tietoja ei luovuteta rekisterinpitäjän ja henkilötietojen käsittelijöiden
ulkopuolisille tahoille. Tietojen käsittelemisessä käytettävät palvelimet ovat
rekisterinpitäjän käyttämän ulkopuolisen palveluntarjoajan omistuksessa ja
hallinnassa. Rekisterinpitäjän käyttämä palveluntarjoaja on vastuussa siitä, että tiedot
sijaitsevat EU:n tai Euroopan talousalueen sisällä.

9. Tietojen säilytysaika:
Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeellista tapahtuman järjestämistä
varten. Tarpeettomat ja vanhentuneet tiedot hävitetään turvallisesti. Henkilötietoja
säilytetään enintään kymmenen vuoden ajan viimeisen rekisteröinnin/osallistumisen
päättymisestä
10. Rekisterin suojaus:
Rekisterinpitäjän käyttämän verkkosivujen palvelimen palveluntarjoaja vastaa
palvelimen asianmukaisesta suojauksesta. Verkkosivujen tiedot välittyvät käyttäen
SSL/TLS-suojattua yhteyttä. Rekisteri tidostot salasana suojattuja.
11. Rekisteröidyn oikeudet: Niitä, joiden tietoja rekisteriin kerätään täytyy
informoida seuraavista oikeuksista: Oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot
rekisteristä ja tarvittaessa vaatia niiden oikaisua, poistamista tai siirtoa järjestelmästä
toiseen. Oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä. Oikeus peruuttaa aiemmin
annettu suostumus tietojen käsittelylle. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.
Oikeus kieltää tietojensa käytön suoramarkkinointitarkoituksiin.
12. Evästeiden (cookies) käyttö:
Rekisterinpitäjän verkkosivut käyttävät omia ja kolmansien osapuolien evästeitä
käyttäjäystävällisyyden parantamiseksi. Evästeet keräävät tietoa esimerkiksi
verkkosivulla vierailevien kävijöiden liikkumisesta ja käyttäytymisestä. Jotkut evästeet
saattavat olla pakollisia rekisterinpitäjän verkkosivujen toimivuuden kannalta.
13. Automaattinen päätöksenteko: Asianomaisen tietoihin ei kohdisteta
automaattista päätöksentekoa.
14. Kolmannen osapuolen palveluista ja rekistereistä
Kolmannen osapuolen palvelut voivat kerätä tietoja kävijöistä heidän voimassaolevien
ehtojen mukaisesti.
Facebook
Rekisterinpitäjän www-sivuilla on somesivu jonka sisältö haetaan rekisterinpitäjän
Instagram-sivuilta. Somesivun tarkoituksena on mainostaa tapahtuman Instagramprofiilia ja niiden ajankohtaista sisältöä www-sivujen kävijöille. Facebookin
tietosuojakäytäntö on luettavissa osoitteessa:
https://www.facebook.com/policies
Instagram
Instagramin tietosuojakäytäntö on luettavissa osoitteessa:
https://help.instagram.com/519522125107875
Google
Verkkosivujen analytiikkatietoja kerää Google LLC:n palvelu Google Analytics. Googlen
tietosuojakäytäntö on luettavissa osoitteessa:
https://policies.google.com/privacy?hl=fi
15. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen
Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön
muuttuessa. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 15.1.2020

