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Rekisteriseloste 
 
    
 

1. Rekisterin pitäjä  Lahti Events Oy 
Lahden Urheilukeskus 
Salpausselänkatu 8 
15110 Lahti 

Eva Pääkkönen 
HR-päällikkö 
Ankkurikatu 7, 15140 Lahti 
puh. 040 769 7226 
eva.paakkonen@lahtiskigames.com 

2. Rekisterin pitäjä Markkinointimme vastaa viimeistään kahden arkipäivän kuluessa 
rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin. 

3. Rekisterin nimi Lahti Events Oy:n markkinointirekisteri 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus  

 Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja Lahti 
Events Oy:n ja sen aputoiminimien oikeuksien ja velvollisuuksien toteutta-
minen sekä henkilötietojen käsittelyä ja tietosuojaa koskevan lainsäädän-
nönhenkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liit-
tyviin tarkoituksiin, tutkimustoimintaan, Lahti Events Oy:n ja/tai sen yhteis-
työkumppaneiden mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaaminen 
asiakastietojen perusteella Lahti Events Oy:n viestimien ja palvelujen kautta 
luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle. Henkilötietoja ei käsitellä 
automaattisen päätöksenteon keinoin. 

Rekisterinpitäjä käsittelee tietoja itse sekä hyödyntää henkilötietojen  
käsittelyssä rekisterinpitäjän puolesta ja lukuun toimivia alihankkijoita. 

 

5. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste 

 Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteita ovat seuraavat henkilötietojen 
käsittelyä ja tietosuojaa koskevan lainsäädännön perusteet: 
(i) Rekisteröity on antanut suostumuksen henkilötietojensa käsittelyyn 
(ii) Käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa 
rekisteröity on osapuolena, tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpi-
teiden toteuttamiseksi rekisteröidyn pyynnöstä 

https://tietopalvelu.ytj.fi/yritystiedot.aspx?yavain=2544402&tarkiste=748AF0EE41B8302231E6C6073C00C31851F0B16C
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(iii) Käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutet-
tujen etujen toteuttamiseksi 

6. Rekisterin tietosisältö 

 

 Rekisteri voi sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot asiakkaista: 

 Nimi 

 Osoite 

 Puhelinnumero 

 Sähköpostiosoite 

 Lisätieto 

 Syntymäaika 

 Sukupuoli 

 Kieli 

 Yritys ja asema 

 Yrityksen osoitetiedot 

7. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet 

Rekisteri koostetaan Lahti Events Oy:n asiakastietojärjestelmästä sekä ylei-
sesti saatavilla olevista Internet-lähteistä. Perinnän yhteydessä osoite voi-
daan tarkistaa väestörekisteristä. Lahti Events Oy voi poistaa rekisteristä pit-
kään käyttämättä olleet asiakastiedot. 

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset 

Rekisterinpitäjä ei luovuta Asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi 
Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä. Tietoja ei luovuteta EU- tai 
ETA -alueen ulkopuolelle. 

9. Tietojen poistaminen 

Tietoja voidaan poistaa Asiakkaan vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppu-
misen vuoksi. 

10. Rekisterin suojauksen periaatteet 
 

Rekisterin suojauksessa noudatetaan seuraavia periaatteita. Rekisteriä säily-
tetään verkkopalvelimella, johon on pääsy ainoastaan ennalta määritellyt 
henkilöt työtehtäviinsä liittyen, tiedot kerätään sähköisiin tietokantoihin, jotka 
sisältävät palvelimet suojataan palomuureilla, salasanoilla ja muilla ajanta-

https://tietopalvelu.ytj.fi/yritystiedot.aspx?yavain=2544402&tarkiste=748AF0EE41B8302231E6C6073C00C31851F0B16C
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saisilla teknisillä keinoilla, tiedot sisältävät palvelimet sijaitsevat tiloissa, jotka 
ovat lukittuja ja joissa on järjestetty asianmukainen kulunvalvonta, ja mah-
dollisten ulkopuolisten palveluntarjoajien kanssa on tehty kirjalliset sopi-
mukset, jotka edellyttävät tietojen luottamuksellista käsittelyä ja edellä täs-
sä kohdassa määritellyn mukaiset vaatimukset täyttävää suojaamista. Rekis-
teri on suojattu käyttäjäkohtaisella salasanalla. Henkilötiedot säilytetään 
luottamuksellisina. Henkilökuntaa sitoo työsopimuksessa määritelty vai-
tiolovelvollisuus. 

11. Henkilötietojen säilytysaika 

Rekisteriin kerättyjä henkilötietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä 
laajuudessa kuin on tarpeellista suhteessa niihin alkuperäisiin ja yhteensopi-
viin tarkoituksiin, joihin henkilötiedot on kerätty. Lisäksi joka tapauksessa 
henkilötietoja säilytetään mahdollisen lakisääteisen säilytysajan mukaisesti. 
Rekisterinpitäjä arvioi tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti si-
säisten käytännesääntöjensä mukaisesti. Lisäksi rekisterinpitäjä toteuttaa 
kaikki mahdolliset kohtuulliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että käsit-
telyn tarkoituksiin nähden epätarkat, virheelliset tai vanhentuneet henkilö-
tiedot poistetaan tai oikaistaan viipymättä. 

12. Rekisteröidyn oikeudet 

Rekisteröidyllä on Suomen kansallisen tietosuojaa koskevan lainsäädännön 
mukaiset oikeudet ja seuraavat GDPR:n mukaiset perusteet: 

(a)                 oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, että häntä koske-
via henkilötietoja käsitellään tai että niitä ei käsitellä, ja jos näitä henkilötieto-
ja käsitellään, oikeus saada pääsy henkilötietoihin sekä seuraavat tiedot: (i) 
käsittelyn tarkoitukset; (ii) kyseessä olevat henkilötietoryhmät; (iii) vastaanot-
tajat tai vastaanottajaryhmät, joille henkilötietoja on luovutettu tai on tarkoi-
tus luovuttaa; (iv) mahdollisuuksien mukaan henkilötietojen suunniteltu säi-
lytysaika tai jos se ei ole mahdollista, tämän ajan määrittämiskriteerit; (v) re-
kisteröidyn oikeus pyytää rekisterinpitäjältä häntä itseään koskevien henki-
lötietojen oikaisemista tai poistamista taikka henkilötietojen käsittelyn rajoit-
tamista tai vastustaa tällaista käsittelyä; (vi) oikeus tehdä valitus valvontavi-
ranomaiselle; (vii) jos henkilötietoja ei kerätä rekisteröidyltä, kaikki tietojen 
alkuperästä käytettävissä olevat tiedot (GDPR 15 art.); 

(b)                 oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamat-
ta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn 
lainmukaisuuteen (GDPR 7 art.); 

(c)                  oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta vii-
vytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot sekä oi-
keus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä, muun muassa toimit-
tamalla lisäselvitys ottaen huomioon tarkoitukset, joihin tietoja käsiteltiin 
(GDPR 16 art.); 

(d)                 oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan rekisteröityä koskevat 
henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä, edellyttäen, että (i) henkilötietoja ei 
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enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä 
muutoin käsiteltiin; (ii) rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon käsittely 
on perustunut, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta; (iii) rekisteröity 
vastustaa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä 
perusteella eikä käsittelyyn ole olemassa perusteltua syytä tai rekisteröity 
vastustaa käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksia varten; (iv) henkilötietoja 
on käsitelty lainvastaisesti; tai (v) henkilötiedot on poistettava unionin oikeu-
teen tai kansallisen lainsäädäntöön perustuvan rekisterinpitäjään sovelletta-
van lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi (GDPR 17 art.); 

(e)                 oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa käsittelyä, jos (i) rekis-
teröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoite-
taan ajaksi, jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi varmistaa niiden paikkansapi-
tävyyden; (ii) käsittely on lainvastaista ja rekisteröity vastustaa henkilötieto-
jen poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista; (iii) rekisterinpi-
täjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta re-
kisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai 
puolustamiseksi; tai (iv) rekisteröity on vastustanut henkilötietojen käsittelyä 
henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella odotetta-
essa sen todentamista, syrjäyttävätkö rekisterinpitäjän oikeutetut perusteet 
rekisteröidyn perusteet (GDPR 18 art.); 

(f)                  oikeus saada itseään koskevat henkilötiedot, jotka rekisteröity 
on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja ko-
neellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle re-
kisterinpitäjälle sen rekisterinpitäjän estämättä, jolle henkilötiedot on toimi-
tettu, jos käsittely perustuu asetuksen tarkoittamaan suostumukseen ja kä-
sittely suoritetaan automaattisesti (GDPR 20 art.); 

(g)                 oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle jos rekisteröity kat-
soo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä 
tietosuoja-asetusta (GDPR 77 art.). 

RRekisteröidyn oikeuksien toteuttamista koskevat pyynnöt osoitetaan koh-
dassa 1 mainitulle rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle. 

Rekisteröidyllä on henkilötietojen käsittelyä ja tietosuojaa koskevan lainsää-
dännön mukainen oikeus tarkastaa itseään koskevat, rekisterissä olevat tie-
dot esittämällä asiasta yksilöity nimenomainen pyyntö tässä rekisteriselos-
teessa nimetylle yhteyshenkilölle. 

Tämä seloste on päivitetty viimeksi 23.5.2018. Lahti Events Oy varaa oikeu-
den muuttaa tässä kuvattuja tietosuojakäytäntöjä ja päivittää näitä ehtoja 
sen mukaisesti. 
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