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Paloturvallisuusviikon Palometri-tietovisan rekisteriseloste
Rekisterinpitäjä
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry (SPEK)
Ratamestarinkatu 11, 00520 HELSINKI, puh. 09 476 112
Rekisteriasioista vastaava henkilö
Juha Hassila
Ratamestarinkatu 11, 00520 HELSINKI, puh. 040 758 7846
Rekisterin nimi
Paloturvallisuusviikon Palometri-tietovisan rekisteriseloste
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisterillä ylläpidetään tietoja Palometri-tietovisan arvontaan osallistuneista. Järjestelmään kerätään
ne tiedot, joita SPEK tarvitsee arvontapalkinnon lähettämistä varten. Henkilötietoja käytetään:
Arvonnan voittajan arpomiseen
Voittajalle ilmoittamiseen
Voiton toimittamiseen
Analytiikkaan ja tilastollisiin tarkoituksiin
Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin kerätään arvontaan osallistuneiden etu- ja sukunimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero sekä
osoite.
Säännönmukaiset tietolähteet
Tilaajien tiedot kerätään paloturvallisuusviikko.fi-sivuston yhteydessä kaavakkeella. Tietojen lähde on
käyttäjä itse.
Säilytämme henkilötietoja vain tarvittavan ajan, jotta voimme täyttää tässä selosteessa kuvatut
käyttötarkoitukset. Kaikki rekisteriin tallennetut tiedot poistetaan heti, kun arvonnan voittaja on selvillä ja
hänet on tavoitettu palkinnon toimittamiseksi, kuitenkin aina viimeistään kuukauden kuluessa kilpailun
tai arvonnan tuloksen selviämisestä.
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Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Rekisterin tietoja annetaan vain tilaajan suostumuksella. Tilaaja voi pyytää koska vain tietojensa poistamisen. Rekisterinpitäjä luovuttaa tilaajien tietoja Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.
Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Käyttöoikeudet määrittelee
rekisteriasiasta vastaava henkilö.
Rekisteröidyn informointi
Arvontaan osallistuva syöttää tietonsa paloturvallisuusviikko.fi-sivuilla olevaan kaavakkeeseen. Tietoja
käytetään palkinnon arpomiseen ja palkinnon toimittamiseen arvonnan voittajalle.
Tarkastusoikeus
Jokaisella on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin talletetut tietonsa. Rekisteröity voi tehdä tarkastuspyynnön sähköpostilla osoitteeseen spekinfo@spek.fi.
Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Tiedon
korjaamispyynnön voi tehdä sähköpostilla osoitteeseen spekinfo@spek.fi.
Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja
suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin
kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.
Rekisteröidyllä on oikeus tietojen poistamiseen, käsittelyn rajoittamiseen, tietojen siirtämiseen järjestelmästä toiseen sekä oikeus vastustaa tietojen käsittelyä, mikäli voimassa olevassa lainsäädännössä
sää-detyt edellytykset täyttyvät.
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