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1. Rekisterinpitäjä  Nimi (y-tunnus)  
Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry (TTVK 
ry) 
(y-tunnus: 1926210-7)  
  
Yhteystiedot  
Keilasatama 2 A, 02150 Espoo 
puh. 040 706 6674 
sähköposti: info@ttvk.fi 
 

2. Yhteyshenkilö  
rekisteriä koskevissa  
asioissa  

Nimi  
Jaana Pihkala (yhdistyksen toiminnanjohtaja)   
 
Yhteystiedot  
Keilasatama 2 A, 02150 Espoo 
puh. 040 706 6674 
jaana.pihkala@ttvk.fi 
 

3. Rekisterin nimi  Lailliset palvelut.fi -palautelomake 
 

4. Henkilötietojen käsittelyn 
tarkoitukset  
ja käsittelyn oikeusperuste 

Henkilötietoja käsitellään TTVK ry:n: 
  

- vastaanotettuun yleisöpalautteen 
käsittelemiseksi ja siihen vastaamiseksi 

 
Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn antaman 
suostumuksen perusteella (EU:n yleisen tietosuoja-
asetuksen (2016/679) 6 artiklan 1 kohdan a) alakohta).  
 

5. Rekisterin tietosisältö 
(henkilötietoryhmät) ja säilytysajan 
määräytymiskriteerit 

Yleisöpalautteen käsittelemiseksi ja siihen 
vastaamiseksi rekisteriin tallennetaan seuraavia 
yhteydenottajaa koskevia tietoja: 
 
A. Palautteeseen vastaaminen (Laillisetpalvelut.fi -
sivuston kautta) 
 

- (palautteen antajan) nimi 
- sähköpostiosoite 
- annettu palaute 

 



Mainittujen henkilötietojen antaminen on tarpeellista 
vastauksen toimittamiseksi. Henkilötietoja ei käytetä 
muihin tarkoituksiin. 
 
Henkilötiedot poistetaan enintään kolmen kuukauden 
sisällä tilauksen toimittamisesta, 
neuvonnan/vastauksen antamisesta tai palautteeseen 
vastaamisesta ja 12 kuukauden sisällä tapahtuman 
järjestämisestä. Suoramarkkinointia varten käytettäviä 
tietoja säilytetään rekisterissä toistaiseksi. 
 

6. Säännönmukaiset  
tietolähteet 

Tekijänoikeudellisen neuvonnan antamisen ja 
yleisöpalautteeseen vastaamisen osalta tietolähteenä 
ovat rekisteröidyt itse. 
 

7. Henkilötietojen 
vastaanottajaryhmät   
ja tietojen siirto EU:n  
tai ETA:n ulkopuolelle  

Rekisteritietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille 
tahoille eikä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Tietoja 
voidaan luovuttaa viranomaisille voimassa olevan 
lainsäädännön edellyttämin tavoin. 

Jotkin sivustolle asetetut evästeet saattavat käsitellä 
tietoja Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen 
ulkopuolella, joka toteutetaan EU:n 
hyväksymiä vakiosopimuslausekkeita noudattaen. Voit 
kieltää evästeiden käytön 
evästeasetuksista (https://laillisetpalvelut.fi/evasteet/). 

Sivusto käyttää Google Analytics -evästeitä, joiden 
tiedot siirretään ja tallennetaan palvelimille, joita 
saattaa sijaita myös EU:n ulkopuolella. Google 
Analytics -evästeiden käytön voi kieltää 
evästeasetuksista. Tällöin näistä evästeistä saatuja 
tietoja ei siirretä edellä mainitulla tavalla.   

 
8. Rekisterin  
suojauksen  
periaatteet  

 
A. Sähköisesti tallennetut tiedot: 
 
Rekisteriin tallennettuja tietoja käsittelevät ainoastaan 
TTVK ry:n työntekijät. Tietoihin pääsy edellyttää 
käyttäjätunnuksen ja salasanan antamista. 
Kirjautumistunnukset ovat vaihtuvia. 
 
TTVK ry:n työntekijät käsittelevät henkilötietoja 
ainoastaan rekisterinpitäjän ohjeiden mukaisesti, ja 
heitä sitoo salassapitovelvollisuus. 
 

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


TTVK ry:n lukuun rekisterin tietoja käsittelevien 
henkilötietojen käsittelijöiden (IT-palvelut) kanssa on 
laadittu kirjallinen sopimus käsittelyn suorittamiseen 
liittyvistä yksityiskohdista. Henkilötietojen käsittelijät 
suorittavat käsittelytoimia vain rekisterinpitäjä TTVK 
ry:n kirjallisten ohjeiden mukaisesti. 
 

9. Rekisteröidyn oikeudet Rekisteröidyllä on oikeus: 
 
A. peruttaa henkilötietojensa käsittelyyn antama 
suostumuksensa milloin tahansa, mikäli tämä on 
käsittelyn oikeusperuste. Suostumuksen 
peruuttaminen ei vaikuta käsittelyn lainmukaisuuteen 
tätä edeltävältä ajalta. 
 
B. pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään 
koskeviin henkilötietoihin, 
 
C. pyytää kyseisten ja yksilöimiensä tietojen 
oikaisemista, 
 
D. pyytää kyseisten tietojen poistamista, 
 
E. pyytää käsittelyn rajoittamista, ja 
 
F. vastustaa käsittelyä. 
 
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä tietojen käsittelystä 
valitus tietosuojavaltuutetulle. 
 
Yhteisöillä on mahdollisuus kieltäytyä vastaisista 
yhteydenotoista ilmoittamalla tästä rekisterinpitäjän 
yhteyshenkilölle. 
 
Rekisterinpitäjä mahdollisuuksien mukaan oikaisee, 
poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn 
kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai 
vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti. 
 
Pyyntö tulee esittää rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle 
osoitetussa, omakätisesti allekirjoitetussa tai 
vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa joko 
kirjallisessa tai sähköisessä muodossa. Pyyntö voidaan 
esittää myös henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona 
edellyttäen, että rekisteröidyn henkilöllisyys voidaan 
vahvistaa. 
 



 
 


