
Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on napafilms oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja 
tietosuojaseloste. Laadittu 6.2.2019. Viimeisin muutos 6.2.2019. Olemme sitoutuneet suojaamaan käyttäjiemme 
yksityisyyttä.                      

1. Rekisterinpitäjä

napafilms oy

Rahakamarinportti 3, 00240 Helsinki

Y-tunnus:2253861-0

      2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Toimitusjohtaja Liisa Karpo, napa@napafilms.fi, +358 41 5367636

Rahakamarinportti 3, 00240 Helsinki

3. Rekisterin nimi

Karaokemovie-elokuva: verkkopalvelun käyttäjärekisteri, markkinointirekisteri, sekä rekisteri elokuvaan mukaan hakeneista 
henkilöistä.

 

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on

henkilön vapaaehtoinen suostumus henkilötietojensa lähettämiseen.  Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito 
asiakkaisiin, markkinointi sekä tiedotus elokuvaprojektin etenemisestä. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon 
tai profilointiin.

 

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, postiosoite), www-
sivustojen osoitteet, verkkoyhteyden IP-osoite, tunnukset ja profiilit sosiaalisen median palveluissa sekä muut 
asiakassuhteeseen liittyvät tiedot. Halutessaan käyttäjät voivat lähettää verkkosivun kautta valokuvansa hakiessaan 
esiintyjäksi elokuvaan. Tietoja säilytetään 6 vuotta.

 

                   6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, 
puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas 
luovuttaa itse tietojaan.

 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille.  Sivujen kävijämääriä ja muita normaalien sivuilla käyntien 
yhteydessä jääviä tietoja (tulolähde, IP -osoite, selaintyyppi, käydyt sivut, verkkosivuilla tehdyt haut ja käyntiajankohta) 
seurataan yleisellä tasolla nk. eväste (cookies) -tiedostoja tai muuta vastaavaa tekniikkaa hyväksi käyttäen. Nämä evästeet 
eivät kerää käyttäjistä tunnistettavia tietoja, vaan ne ovat anonyymejä ja niitä käytetään ainoastaan parantamaan 
nettisivujen toimivuutta. Evästeet ovat Google Analyticsin ja evästeiden keräämät tiedot siirretään ja tallennetaan Googlen 
palvelimille, joista osa voi sijaita EU:n ulkopuolella ja joihin tässä tapauksessa sovelletaan paikallista 
tietosuojalainsäädäntöä. Emme luovuta mitään henkilötietoja kolmansille osapuolille. Jos et hyväksy näitä ehtoja, 
pyydämme ystävällisesti pidättäytymään sivun käytöstä. Lisätietoja Googlen yksityisyyskäytännöistä ja Google Analyticsin 
käytöstä: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

 

                         8. Rekisterin suojauksen periaatteet



Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. 
Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan 
asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita 
henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, 
joiden työnkuvaan se kuuluu.

 

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen 
tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia 
niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää 
todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa 
(pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla 
unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen 
käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää 
tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-
asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).
 

Tämä sisältö on julkaistu seuraavin ehdoin:

CC Attribution License


