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Henkilötietojen käsittely Postimuseon järjestämissä arvonnoissa ja
kilpailuissa
Tämän dokumentin tarkoitus on informoida henkilötietojen käsittelystä
Postimuseon järjestämissä arvonnoissa ja kilpailuissa. Informointi perustuu EU:n
yleiseen tietosuoja-asetukseen (679/2016).
Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot
Postimuseosäätiö
Häkiläpolku 3, 33100 Tampere
info@postimuseo.fi
Yhteyshenkilö henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa:
Mikko Nykänen, puh. 0405182713
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja käsittelyn peruste
Arvontojen ja kilpailujen yhteydessä tallennettuja henkilötietoja käytetään
arvonnan suorittamiseen sekä yhteydenottoon arvonnan tai kilpailun
voittajiin.
Henkilötietojen käsittelyn perusteena on rekisterinpitäjän oikeutettu etu.
Arvonnassa tai kilpailussa palkitseminen edellyttää voittajien yksilöintiä ja
yhteydenottoa voittajiin.
Käsiteltävät henkilötiedot
Henkilö- ja yhteystiedot: nimi, katu- tai postiosoite, puhelinnumero,
sähköpostiosoite.
Henkilötietojen käsittely ja siirto
Henkilötietoja käsittelevät Postimuseon henkilökuntaan kuuluvat, viestinnän ja
markkinoinnin tehtäviin osallistuvat henkilöt.
Henkilötietojen säilytysaika
Säilytämme tietoja arvonnan tai kilpailun voimassaolon sekä arvonnan tai
kilpailun voittajan määrittämiseen tarvittavan ajan. Palkittujen voittajien
tietoja säilytämme arvontaverolainsäädännön mukaisesti kuluvan vuoden ja
sitä seuraavien viiden vuoden ajan. Kirjanpitomme tositeaineistoon sisältyviä
tietoja säilytämme kuluvan vuoden ja sitä seuraavien kuuden vuoden ajan.
Postimuseosäätiö
POSTIMUSEO
Häkiläpolku 3
33100 TAMPERE

info@postimuseo.fi
www.postimuseo.fi

Y-tunnus: 2567758-7
Kotipaikka Helsinki
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Henkilötietojen tietolähteet
Henkilö- ja yhteystiedot saamme arvontaan tai kilpailuun osallistuvilta
henkilöiltä itseltään.
Henkilötietojen suojaaminen
Sähköiset tiedot tallennetaan lukituissa tiloissa säilytettävälle, palomuurein
eristetylle palvelimelle. Tietoihin on pääsy ainoastaan henkilökohtaisilla
tunnuksilla. Pääsyn oikeuttava tunnus on Postimuseon henkilökunnalla.
Analogisessa muodossa olevia henkilötietoja säilytetään lukittavissa
toimistotiloissa. Pääsy tiloihin on Postimuseon henkilökunnalla.
Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus saada tietoonsa rekisteriin hänestä tallennetut
henkilötiedot. Tiedot voi pyytää Postimuseosta kirjallisesti.
Rekisteröidyllä on oikeus tietojensa oikaisemiseen, poistamiseen ja käsittelyn
rajoittamiseen. Rekisteröidyllä on myös oikeus henkilötietojen käsittelyn
vastustamiseen.
Mikäli rekisteröity katsoo, ettei hänen henkilötietojensa käsittely ole
lainmukaista, hänellä on oikeus tehdä asiasta valitus tietosuojavaltuutetulle.
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Henkilötietojen luovutukset
Henkilötietoja ei luovuteta Postimuseon ulkopuolelle ilman asiakkaan omaa
suostumusta.
Henkilötietojen suojaaminen
Asiakastiedot sisältävää tietokantaa säilytetään lukituissa tiloissa
säilytettävällä, palomuurein eristetyllä palvelimella. Tietokantaan on pääsy
ainoastaan Postimuseon sisäverkosta henkilökohtaisilla tunnuksilla. Pääsyn
oikeuttava tunnus on Postimuseon vakituisella henkilökunnalla.
Rekisteröidyn oikeudet
Asiakkaalla on oikeus saada tietoonsa asiakasrekisteriin hänestä tallennetut
henkilötiedot. Tiedot voi pyytää Postimuseosta kirjallisesti.
Asiakkaalla on oikeus tietojensa oikaisemiseen, poistamiseen ja käsittelyn
rajoittamiseen. Asiakkaalla on myös oikeus henkilötietojen käsittelyn
vastustamiseen.
Mikäli asiakas katsoo, ettei hänen henkilötietojensa käsittely ole lainmukaista,
hänellä on oikeus tehdä asiasta valitus tietosuojavaltuutetulle.

