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Kotikadun kilpailujen ja arvontojen osallistujien henkilötietoja koskeva 
tietosuojaseloste 

Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan, miten me Kotikatu konsernissa keräämme ja käsittelemme 
henkilötietoja kilpailuihimme tai arvontoihimme osallistuvista henkilöistä. 

 

1. Rekisterinpitäjä 
Henkilötietojesi rekisterinpitäjä on Kotikatu Oy (0743414-3) 

2. Yhteystiedot rekisteriasioissa 
Kotikatu Oy  
Takomotie 1-300380 Helsinki 
Puh. 010 270 8000 
Sähköposti: tietosuoja@kotikatu.fi 

3. Mihin käyttötarkoituksiin ja millä perusteella käsittelemme henkilötietojasi? 
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on kilpailujen ja arvontojen toteuttaminen, palkintojenjako ja voittajille 
ilmoittaminen. Henkilötietojen käsittely perustuu sopimukseen (kuten kilpailuun ja arvontaan 
osallistumiseen) sekä lakiin täyttäessämme kilpailuihin ja arvontoihin liittyvät velvoitteemme (esim. 
kirjanpito- tai verotukseen liittyvät lait). 
 

4. Millaisia henkilötietoja käsittelemme ja mistä keräämme tiedot? 
Käsittelemme seuraavia henkilötietoja arvontoihin ja kilpailuihin osallistuneista henkilöistä.  

• Etu- ja sukunimi  

• Yhteystiedot (esim. postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite) 

• Kilpailuun tai arvontaan liittyvät tarpeelliset tiedot, kuten osallistumiseen liittyvät tiedot.  

Tiedot kerätään suoraan rekisteröidyltä itseltään hänen osallistuessaan kilpailuun tai arvontaan. Muita 
tietolähteitä ei käytetä.  

5. Mille tahoille siirrämme tai luovutamme tietoja? Siirrämmekö tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle? 
Emme luovuta henkilötietojasi eteenpäin Kotikatu konsernin ulkopuolelle tai siirrä niitä EU:n tai ETA:n 
ulkopuolelle. Käytämme seuraavien palvelujen osalta henkilötietojen käsittelyyn palveluntarjoajia: 

• Kilpailujen ja arvontojen toteuttamiseen sekä osallistuneiden tietojen ylläpitoon ja käsittelyyn 

Kukin palvelutarjoaja käsittelee tietosuojasopimuksen mukaisesti henkilötietoja vain siinä määrin kuin se on 
tarpeen ko. palvelun tarjoamiseksi.  
 

6. Miten suojaamme tietoja ja kuinka kauan säilytämme niitä? 
Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot 
suojataan asianmukaisesti. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla 
teknisin keinoin suojattu. Huolehdimme siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja 
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muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden 
työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.  

Tietoja säilytetään vain niin kauan kuin se on tarpeellista kilpailun tai arvonnan voittajien valinnan, 
voittajille ilmoittamisen ja mahdollisten palkintojen toimittamisen kannalta. Lakien (kuten kirjanpidon ja 
verotuksen) edellyttämät tiedot säilytetään sovellettavien lakien mukaisesti. 

7. Oikeutesi rekisteröitynä tietojen käsittelyyn liittyen 
Rekisteröityjen oikeuksia koskevat pyynnöt tulee toimittaa kohdassa 2 mainittuun osoitteeseen. 
Rekisteröitynä sinulla on seuraavat oikeudet: 

• Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon oikaisua ja tietojen poistoa. 

o Sinulla on oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot sekä 
oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua ja tietojen poistamista. 

• Oikeus kieltää suoramarkkinointi 

o Sinulla on oikeus kieltää tietojesi käsittely markkina- ja mielipidetutkimusta tai näihin 
liittyvää profilointia varten. Lisäksi voit kieltää suoramarkkinoinnin milloin tahansa tai 
peruuttaa antamasi sähköisen suoramarkkinointiluvan ilmoittamalla kiellosta kohdassa 2 
mainittuun osoitteeseen taikka käyttämällä suoramarkkinointiviestissä olevaa linkkiä 
kiellon tekemiseen. 

• Vastustamisoikeus ja oikeus käsittelyn rajoittamiseen 

o Sinulla on oikeus vastustaa tai pyytää tietojesi käsittelyn rajoittamista ja siirtämistä. 

• Oikeus tehdä kantelu valvontaviranomaiselle 

o Sinulla on oikeus tehdä kantelu toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos katsot ettei 
EU:n tietosuoja-asetusta ole noudatettu henkilötietojesi käsittelyssä. 


