TIETOSUOJASELOSTE

Julkaistu 25.5.2018

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n sekä EU:n tietosuojauudistuksen mukainen tietosuojaseloste.

1. REKISTERINPITÄJÄ
Sukuposti.net

2. YHTEYSHENKILÖ
Terhi Piispa-Helisten
Kolkonniementie 70
58920 Kolkontaipale
puhelin 050 568 1006
sähköposti terhi.piispa@sukuposti.net

3. REKISTERIEN NIMET
Hevostietokanta (Sukuposti.net-verkkopalvelun hevostietokanta sekä siihen liittyvät henkilötiedot)
Hevoskuvagalleria (Sukuposti.net-verkkopalvelun hevostietokantaan liitetty hevoskuvagalleria)
Käyttäjärekisteri (Sukuposti.net-verkkopalvelun käyttäjätietokanta)
Verkkokaupan tilaushistoria (Sukuposti.net-verkkopalvelun verkkokauppa, jota ylläpitää Equito Ky)
Palautetietokanta (Sukuposti.net-verkkopalveluun lähetetyt palautteet)

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS
Rekisterin käyttötarkoitus on tietojen tallentaminen Sukuposti.net-verkkopalvelun tietokantaan.
Henkilötietoja ei käsitellä automaattisesti eli Sukuposti.netin käyttäjät eivät voi hakea palvelusta
tietoja henkilön nimellä.
Henkilötiedot liittyvät Sukuposti.net-verkkopalvelun rekistereissä olevaan a) käyttäjään, b)
hevoseen, c) valokuvaan tai d) verkkokaupasta tilauksen tehneeseen henkilöön.
Henkilötietoja (etu- ja sukunimi sekä sähköpostiosoite) on tallennettu myös silloin, jos henkilö on
ladannut palveluun tietoja/kuvia tai henkilö antanut suostumuksensa nimensä julkaisuun
palveluun lisätyn kuvan yhteydessä.
Palautetietokantaan on tallennettuna lähettäjän nimi sekä sähköpostiosoite, jos palautteen
lähettäjä on antanut nämä tiedot palautetta lähettäessään. Palautteet säilytetään niissä
annettujen tietojen mahdollista myöhempää tarkastamista varten.

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Sukuposti.netin käyttäjärekisteri sisältää seuraavia henkilötietoja:
Henkilön etu- ja sukunimi
Henkilön syntymäaika (vapaaehtoinen tieto)
Henkilön sähköpostiosoite (toimii käyttäjätunnuksena)
Sukuposti.netin hevostietokanta sisältää seuraavia henkilötietoja:
Henkilön etu- ja sukunimi
Henkilön asuinpaikkakunta
Sukuposti.netin hevoskuvagalleria sisältävää seuraavia henkilötietoja:
Henkilön etu-ja sukunimi
Henkilön sähköpostiosoite
Sukuposti.netin palautetietokanta sisältää seuraavia henkilötietoja:
Henkilön etu-ja/tai sukunimi
Henkilön sähköpostiosoite
Sukuposti.netin verkkokaupan tilaushistoria (myynnistä vastaa Equito Ky) sisältää seuraavia
henkilötietoja:
Henkilön etu-ja sukunimi
Henkilön sähköpostiosoite
Henkilön puhelinnumero
Henkilön osoite
Osassa Sukuposti.netin kuvagalleriaan ladatuissa kuvissa esiintyy tunnistettavia henkilöitä. Kaikki
sivustolla julkaistut kuvat on julkaistu toimituksellisena materiaalina/dokumentaarisessa
tarkoituksessa ja voivat liittyä paitsi tiettyyn hevoseen myös tiettyyn tapahtumaan. Kuvien
tekijönoikeus on valokuvaajilla, jotka myös vastaavat kuvien julkaisuluvista.

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Hevostietokannan tiedot saadaan joko julkisista rekistereistä tai hevoseen liittyvistä asiakirjoista,
erilaisten tapahtumien tiedoista (käsiohjelmat, lähtölistat, kunniataulukot) tai yksityishenkilöiltä.
Hevoskuvagallerian tiedot saadaan valokuvaajalta, kuvien lähettäjältä sekä tapahtumien tiedoista.
Käyttäjärekisterin tiedot saadaan käyttäjältä rekisteröitymisen yhteydessä.
Palautetietokannan tiedot saadaan käyttäjältä rekisteröitymisen yhteydessä.

Tilaushistorian tiedot saadaan tilaajalta tilauksen yhteydessä.

7. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET
Pääosa hevostietokannan sisältämistä tiedoista on julkisia kaikille sivuston käyttäjille.
Hevostietokanta sisältää lisäksi tiedon hevosen tietojen tallentajasta sekä viimeisestä
muokkaajasta (käyttäjätunnus).
Hevoskuvagallerian osalta valokuvat sekä kuvaajan nimi ovat julkisia kaikille sivuston käyttäjille.
Valokuvaajan sähköpostiosoite on julkinen, mikäli kuvaaja on näin halunnut. Valokuvan lähettäjän
nimi ja sähköpostiosoite ovat näkyvissä niille käyttäjille, joilla on sivustolla ylläpito-oikeus.
Käyttäjärekisterin sisältämiin tietoihin on pääsy vain palvelimen ylläpitäjällä, rekisterinpitäjän
yhteyshenkilöllä sekä sivuston teknisellä ylläpitäjällä

8. TIETOJEN SIIRTO EU:n TAI ETA:n ULKOPUOLELLE
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Kaikki Sukuposti.netin rekistereissä olevat henkilötiedot on sijoitettu salatulle palvelimelle.
Palvelimelle on pääsy vain palvelimen ylläpitäjällä, sivuston ylläpitäjällä (rekisterinpitäjän
yhteyshenkilö) sekä sivuston teknisellä ylläpitäjällä.

10. TARKASTUSOIKEUS
Pääsääntöisesti jokaisella on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin talletetut tietonsa (henkilötietolaki
26 §). Hevoskuvagallerian osalta tietokantaan ei ole yleensä tallennettu valokuvissa esiintyvien
ihmisten nimiä (ellei kuvassa esiintyvä henkilö ole sitä erikseen pyytänyt), joten valokuvien osalta
tietoja ei välttämättä pystytä tarkastamaan. Jos valokuvan yhteydessä on kuvatekstissä mainittu
henkilön nimi, henkilö voi halutessaan pyytää nimen poistamista.
Tietojen tarkastuspyyntö tulee osoittaa rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle. Rekisterinpitäjä on
velvollinen toimittamaan pyydetyt tiedot kohtuullisen ajan kuluessa pyynnön esittämisestä.

11. OIKEUS VAATIA TIETOJEN KORJAAMISTA
Jokaisella on oikeus vaatia rekisterissä olevien itseään koskevien virheellisten henkilötietojen
korjaamista. Pyyntö tulee osoittaa joko palautelomakkeen kautta sivuston ylläpitäjille tai suoraan
rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle.

12. REKISTERIN SISÄLTÄMIEN TIETOJEN MUOKKAAMINEN JA
POISTAMINEN
Henkilö voi pyytää itseään koskevien tietojen muokkaamista (korjaamista) tai poistamista
rekisterinpitäjältä, mikäli henkilötieto on virheellinen, tarpeeton, puutteellinen, vanhentunut tai
salattu.
Käyttäjä voi halutessaan pyytää käyttäjätunnuksensa poistoa palvelusta. Käyttäjätunnukseen
liittyvät tiedot esimerkiksi hevoskuvagalleriassa tai palautetietokannassa säilyvät, vaikka
käyttäjätunnus poistettaisiin järjestelmästä.

13. TIETOJEN SÄILYTYSAIKA
Sukuposti.net säilyttää hevostietokannan, hevoskuvagallerian sekä palautetietokannan tietoja
tilastollisin ja historiallisin perustein määräämättömän ajan. Palautetietokannan tiedot säilytetään,
jotta palautteena annetut tiedot voidaan tarkastaa tarvittaessa.
Käyttäjärekisterissä tiedot säilytetään, ellei käyttäjä itse pyydä tietoja poistettavaksi.
Tilaushistoriassa olevat tiedot säilytetään kirjanpitolain vaatimalla tavalla.

14. TIETOJEN LUOVUTUS
Käyttäjäkohtaisia tietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle, ellei kulloinkin voimassa oleva laki
näin edellytä (esim. poliisitutkinta). Käyttäjien tiedoista koostettuja tilastoja (esim. käyttäjien
keski-ikä) voidaan luovuttaa kolmannelle osapuolelle.

15. REKISTERIN SUOJAUS
Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisteri sijaitsee suojatulla palvelimella Saksassa (Hetzner
Online GmbH).

16. MUUT REKISTERÖIDYN OIKEUDET
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää itseään koskevien tietojen käyttö henkilötietolain 30 §
määriteltyihin tarkoituksiin.
Tällainen kielto voidaan antaa milloin tahansa yllä mainitulle yhteyshenkilölle.

17. MUUTA
Sukuposti.net-verkkopalvelu ei vastaa käyttäjien syöttämän tiedon oikeellisuudesta. Verkkopalvelu
ei kerää henkilötietolain 11§:ssä tarkoitettuja arkaluontoisia henkilötietoja.

