
     TIETOSUOJASELOSTE 

    Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 § 
Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen 
täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 

Laatimispäivä  
19.6.2022 

 
 

1a 
Rekisterin- 
pitäjä 

Nimi 

Imatran seudun ympäristötoimi 

Osoite 

Virastokatu 2, 55100 Imatra 

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 

puh. 020 617 4323, ymparistotoimi@imatra.fi 

2 
Yhteyshenki- 
lö rekisteriä 
koskevissa 
asioissa 

Nimi 

Arto Ahonen 
Osoite 

Virastokatu 2, 55100 Imatra 

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 

Puh. 020 617 4392, arto.ahonen@imatra.fi 

3 
Rekisterin 
nimi 

Imatran seudun ympäristötoimen yleisötapahtumiin liittyvät rekisterit 

4 
Henkilötieto- 
jen käsittelyn 
tarkoitus 
 
 
 
 
 
 

Tällä tietosuojaselosteella Imatran seudun ympäristötoimi informoi luonnollisia henkilöitä heidän 
henkilötietojensa käsittelystä.  

Yleisötapahtumissa kerättyjä tietoja käytetään tapauskohtaisesti seuraaviin tarkoituksiin:  

- arvonnan suorittamiseen ja arvonnan tai kilpailun voittajien tavoittamiseen 

- läsnäolevien henkilöiden lukumäärän selvittämiseen 

- tarpeellisten yhteystietojen selvittämiseen ja myöhempää tiedonjakoa varten 

- palautteen keräämiseen 

- analytiikkaan ja tilastollisiin tarkoituksiin 

- lisäksi hankkeissa voidaan kerätä osallistujatietoja hankekirjanpitoa varten 

 

 

 

5 
Rekisterin 
tietosisältö 

 

Rekisteri voi sisältää seuraavia henkilöön liittyviä tietoja: 

• Nimi 

• Osoite 

• Sähköposti 

• Puhelinnumero 

* erikoisruokavalio 

6 
Säännönmu- 
kaiset tieto- 
lähteet 

Tietojen lähde on käyttäjä itse omalla suostumuksellaan.  
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7 
Tietojen 
sään- 
nönmukaiset 
luovutukset 

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta muille tahoille. 

 

 Hankkeet: Osallistujalistat pyydettyine henkilötietoineen luovutetaan Kaakkois-Suomen Ely-
keskukselle osana kirjanpitotositteita  

Kilpailun tai arvonnan voittajan nimi ja asuinkunta saatetaan kuitenkin julkaista Imatran seudun 
ympäristötoimen internet- ja/tai Facebook-sivuilla sekä tarvittaessa ympäristötoimen valitsemissa 
medioissa. 

8 
Tietojen 
siirto 
EU:n tai 
ETA:n 
ulkopuolelle 
 

Tietoja ei siirretä Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

9 
Rekisterin 
suojauksen 
periaatteet 

A Manuaalinen aineisto 

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta. Säilytämme henkilötietoja tarvittavan ajan, jotta 
voimme täyttää tässä selosteessa kuvatut käyttötarkoitukset.  
 
Arvontoihin ja kilpailuihin liittyvät tiedot: 
Kaikki rekisteriin tallennetut tiedot poistetaan heti, kun arvonnan tai kilpailun voittajat ovat selvillä ja 
heidät on tavoitettu palkinnon toimittamiseksi, kuitenkin aina viimeistään kolmen kuukauden kuluessa 
kilpailun tai arvonnan tuloksen selviämisestä. 
 

B ATK:lla käsiteltävät tiedot 

Henkilötietoja ei tallenneta tietojärjestelmiin.  
 

10 
Tarkastus- 
oikeus 

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 annetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, on hänen esitettävä 
pyyntö omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa tai 
henkilökohtaisesti ympäristötoimen toimistolla. Postiosoite on Virastokatu 2, 55100 Imatra. Käynnistä 
toimistolla pyydetään sopimaan etukäteen sen varmistamiseksi, että tarvittava henkilöstö on paikalla.  

 

Rekisterinpitäjä pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä 
vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden 
kuluessa). 

11 
Oikeus vaatia 
tiedon 
korjaamista 
 

Rekisteröidyllä on oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa: 

- vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä; 

- peruuttaa suostumuksensa ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin kuin henkilötietojen 
käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen; 

Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö omakätisesti 
allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa tai henkilökohtaisesti 
ympäristötoimen toimistolla. Käyntiosoite on Virastokatu 2, 55100 Imatra. Käynnistä toimistolla 
pyydetään sopimaan etukäteen sen varmistamiseksi, että tarvittava henkilöstö on paikalla. 

 

Rekisterinpitäjä pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.  



12 
Muut henkilö- 
tietojen käsit- 
telyyn liitty- 
vät oikeudet 
 

Yleisötilaisuuksiin, arvontoihin, kilpailuihin yms. osallistuminen on aina vapaaehtoista. 

 

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä 
tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 5.9.2018. 

 


