
TIETOSUOJASELOSTE 
Tekijänoikeuskasvatus ja -neuvonta 
EU:n yleinen 1etosuoja-asetus (2016/679) 13 ja 14 ar1kla 

Laa1mispvm: 25.2.2022 
Viimeisin muutos 25.2.2022 
  

1. Rekisterinpitäjä Nimi (y-tunnus)  
Tekijänoikeuden 1edotus- ja valvontakeskus ry (TTVK ry) 
(y-tunnus: 1926210-7)  
  
Yhteys1edot  
Keilasatama 2 A, 02150 Espoo 
puh. 040 706 6674 
sähköpos1: info@Wvk.fi 

2. Yhteyshenkilö  
rekisteriä koskevissa  
asioissa 

Nimi  
Jaana Pihkala (yhdistyksen toiminnanjohtaja)   

Yhteys1edot  
Keilasatama 2 A, 02150 Espoo 
puh. 040 706 6674 
jaana.pihkala@Wvk.fi 

3. Rekisterin nimi Lailliset palvelut.fi -palautelomake 

4. Henkilö1etojen käsiWelyn 
tarkoitukset  
ja käsiWelyn oikeusperuste

Henkilö1etoja käsitellään TTVK ry:n: 
  
- vastaanoteWuun yleisöpalauWeen 

käsiWelemiseksi ja siihen vastaamiseksi 

Henkilö1etoja käsitellään rekisteröidyn antaman 
suostumuksen perusteella (EU:n yleisen 1etosuoja-
asetuksen (2016/679) 6 ar1klan 1 kohdan a) alakohta).  



5. Rekisterin 1etosisältö 
(henkilö1etoryhmät) ja säilytysajan 
määräytymiskriteerit

Yleisöpalau4een käsi4elemiseksi ja siihen 
vastaamiseksi rekisteriin tallennetaan seuraavia 
yhteydenoWajaa koskevia 1etoja: 

A. PalauWeeseen vastaaminen (Laillisetpalvelut.fi 
-sivuston kauWa) 

- (palauWeen antajan) nimi 
- sähköpos1osoite 
- anneWu palaute 

MainiWujen henkilö1etojen antaminen on tarpeellista 
vastauksen toimiWamiseksi. Henkilö1etoja ei käytetä 
muihin tarkoituksiin. 

Henkilö1edot poistetaan enintään kolmen kuukauden 
sisällä 1lauksen toimiWamisesta, neuvonnan/
vastauksen antamisesta tai palauWeeseen 
vastaamisesta ja 12 kuukauden sisällä tapahtuman 
järjestämisestä. Suoramarkkinoin1a varten käyteWäviä 
1etoja säilytetään rekisterissä toistaiseksi. 

6. Säännönmukaiset  
1etolähteet

Tekijänoikeudellisen neuvonnan antamisen ja 
yleisöpalau4eeseen vastaamisen osalta 1etolähteenä 
ovat rekisteröidyt itse. 

7. Henkilö1etojen vastaanoWajaryhmät   
ja 1etojen siirto EU:n  
tai ETA:n ulkopuolelle 

Rekisteri1etoja ei luovuteta säännönmukaises1 muille 
tahoille eikä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Tietoja voidaan 
luovuWaa viranomaisille voimassa olevan lainsäädännön 
edellyWämin tavoin. 
Jotkin sivustolle asetetut evästeet saaWavat käsitellä 
1etoja Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen 
ulkopuolella, joka toteutetaan EU:n 
hyväksymiä vakiosopimuslausekkeita noudaWaen. Voit 
kieltää evästeiden käytön evästeasetuksista (hWps://
laillisetpalvelut.fi/evasteet/). 

https://tietosuoja.fi/komission-hyvaksymat-vakiolausekkeet
https://laillisetpalvelut.fi/evasteet/


8. Rekisterin  
suojauksen  
periaaWeet 

A. Sähköises1 tallennetut 1edot: 

Rekisteriin tallenneWuja 1etoja käsiWelevät ainoastaan 
TTVK ry:n työntekijät. Tietoihin pääsy edellyWää 
käyWäjätunnuksen ja salasanan antamista. 
Kirjautumistunnukset ovat vaihtuvia. 

TTVK ry:n työntekijät käsiWelevät henkilö1etoja 
ainoastaan rekisterinpitäjän ohjeiden mukaises1, ja 
heitä sitoo salassapitovelvollisuus. 

TTVK ry:n lukuun rekisterin 1etoja käsiWelevien 
henkilö1etojen käsiWelijöiden (IT-palvelut) kanssa on 
laadiWu kirjallinen sopimus käsiWelyn suoriWamiseen 
liiWyvistä yksityiskohdista. Henkilö1etojen käsiWelijät 
suoriWavat käsiWelytoimia vain rekisterinpitäjä TTVK 
ry:n kirjallisten ohjeiden mukaises1. 



9. Rekisteröidyn oikeudet Rekisteröidyllä on oikeus: 

A. peruWaa henkilö1etojensa käsiWelyyn antama 
suostumuksensa milloin tahansa, mikäli tämä on 
käsiWelyn oikeusperuste. Suostumuksen peruuWaminen 
ei vaikuta käsiWelyn lainmukaisuuteen tätä edeltävältä 
ajalta. 

B. pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään 
koskeviin henkilö1etoihin, 

C. pyytää kyseisten ja yksilöimiensä 1etojen 
oikaisemista, 

D. pyytää kyseisten 1etojen poistamista, 

E. pyytää käsiWelyn rajoiWamista, ja 

F. vastustaa käsiWelyä. 

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä 1etojen käsiWelystä 
valitus 1etosuojavaltuutetulle. 

Yhteisöillä on mahdollisuus kieltäytyä vastaisista 
yhteydenotoista ilmoiWamalla tästä rekisterinpitäjän 
yhteyshenkilölle. 

Rekisterinpitäjä mahdollisuuksien mukaan oikaisee, 
poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsiWelyn 
kannalta virheellisen, tarpeeWoman, puuWeellisen tai 
vanhentuneen henkilö1edon oma-aloiWeises1. 

Pyyntö tulee esiWää rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle 
osoitetussa, omakä1ses1 allekirjoitetussa tai vastaavalla 
tavalla varmennetussa asiakirjassa joko kirjallisessa tai 
sähköisessä muodossa. Pyyntö voidaan esiWää myös 
henkilökohtaises1 rekisterinpitäjän luona edellyWäen, 
eWä rekisteröidyn henkilöllisyys voidaan vahvistaa. 


