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Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n ja EU tietosuoja-asetuksen mukainen tietosuojaseloste. 

Viimeisin päivitys 20.11.2018 

REKISTERINPITÄJÄ 

Vesivek Oy  
(Y-tunnus: 0951383-0) 
Jasperintie 273, 33960 Pirkkala 

REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ 

Marianne Sinkkonen 
Puhelin +358 40 501 1181 
Sähköposti: marianne.sinkkonen@vesivek.fi 

REKISTERIN NIMI 

VESIVEK-joulukonsertti tapahtuman ilmoittautumis- ja osallistujarekisteri. Joulukonsertti järjestetään 
19.12.2018 klo 19:00 Aleksanterin kirkossa, Tampereella.  

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE JA SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET 

Henkilötieto saadaan henkilöltä itseltään, joka ilmoittautuu Vesivek Oy:n verkkosivujen kautta VESIVEK-
joulukonserttiin. Henkilö antaa itse tietoja itsestään joko syöttämällä ne järjestelmään tai ilmoittamalla 
ne rekisterinpitäjän edustajalle muulla tavoin.  

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS 

Rekisterin käyttötarkoitus on ilmoittautuminen Vesivek Oy:n joulukonserttiin 19.12.2018. Henkilötietoja 
käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa. Tietoja käsitellään ainoastaan kyseisen 
tapahtuman ilmoittautumista varten. 

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT 

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja: 

 Henkilön etu- ja sukunimi 

 Paikkakunta 

 Sähköpostiosoite 

TIETOJEN LUOVUTUS 

Rekisterin tiedot ovat ainoastaan Vesivek Oy:n käytössä. Tietoja ei luovuteta Vesivekin ulkopuolelle tai 
sen yhteistyökumppaneiden omaan käyttöön, paitsi lainsäädännön velvoittaessa. Henkilötietoja ei 
luovuteta Euroopan Unionin ulkopuolelle tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 
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TIETOJEN POISTO 

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen rekisteröidyn tekemän ilmoittautumisen ja siihen 
liittyvän kyseisen tapahtuman mahdollistamiseksi tai lakien asettamien vaatimusten mukaisesti.   

Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään rekisteröidyn pyynnöstä ellei lainsäädäntö estä tietojen 
poistamista.  

Lisätietoja asiasta antaa rekisterinpitäjän yhteyshenkilö: 
 
Marianne Sinkkonen 
+358 40 501 1181 
marianne.sinkkonen@vesivek.fi 

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET 

Rekisterin käyttöoikeus edellyttää Vesivekin sisäisen verkon käyttäjäoikeuksia. Rekisteri sijaitsee 
Vesivekin salasanasuojatulla palvelimella. Järjestelmään tallennettuihin tietoihin on käyttöoikeudet vain 
määrätyillä henkilöillä, joilla on käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla pääsy järjestelmään. Manuaalinen 
aineisto säilytetään lukitussa tilassa ja on saatavilla vain tietoon oikeutetuille, määrätyille henkilöille.  

TARKASTUSOIKEUS  

Rekisteröidyllä on oikeus tiedon etsimiseksi tarpeelliset seikat ilmoitettuaan saada tietää, mitä häntä 
koskevia tietoja tähän rekisteriin on talletettu tai ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. 
Rekisteröidyn, joka haluaa tarkistaa itseään koskevat tiedot, on esitettävä tätä tarkoittava pyyntö 
rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa 
asiakirjassa joko sähköpostitse osoitteeseen marianne.sinkkonen@vesivek.fi tai kirjeitse osoitteeseen 
Vesivek Oy, Marianne Sinkkonen, Jasperintie 273, 33960 Pirkkala.  

OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA  

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn henkilön 
vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen 
kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto. Rekisterinpitäjän on myös 
estettävä tällaisen tiedon leviäminen, jos tieto voi vaarantaa rekisteröidyn yksityisyyden suojaan tai 
hänen oikeuksiaan. Mikäli rekisterinpitäjä ei hyväksy rekisteröidyn vaatimusta tiedon korjaamisesta, 
hänen on annettava asiasta kirjallinen todistus. Todistuksessa on myös ne syyt, joiden vuoksi vaatimusta 
ei ole hyväksytty. Rekisteröity voi saattaa asian tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi. Rekisterinpitäjän on 
ilmoitettava tiedon korjaamisesta sille, jolle rekisterinpitäjä on luovuttanut tai jolta rekisterinpitäjä on 
saanut virheellisen henkilötiedon. Ilmoitusvelvollisuutta ei kuitenkaan ole, jos ilmoittaminen on 
mahdotonta tai vaatii kohtuutonta vaivaa. Ylläkuvatut, riittävästi yksilöidyt korjauspyynnöt tulee osoittaa 
rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle, joko sähköpostitse osoitteeseen marianne.sinkkonen@vesivek.fi tai 
kirjeitse osoitteeseen Vesivek Oy, Marianne Sinkkonen, Jasperintie 273, 33960 Pirkkala. 
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