
Tietosuojaseloste  

 

Olemme sitoutuneet EU:n yleinen tietosuoja-asetuksen (2016/679 “GDPR”) noudattamiseen.  

Asetuksen tarkoituksena on lisätä yksilön oikeuksia omien henkilötietojensa hallinnassa ja käsittelyssä. 

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. 

Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen. 

 

1. Rekisterinpitäjä  

Kaakon Nettipalvelu Oy 

Mälkiäntie 5 

53300 Lappeenranta 

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa:  

Pekka Hannonen pekka(at)knp.fi 

 

2. Rekisteröidyt  

Kaakon Nettipalvelu Oy:n asiakkaat ja verkkopalveluiden käyttäjät 

 

3. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus  

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:   

1. Asiakassuhteen syntymiseen ja ylläpitoon kerättävät tiedot, mm. laskutustiedot. 

2. Tilattujen tuotteiden perille toimittaminen (Kameravaljas.fi -verkkokauppa). Peruste tietojen 

tallentamiseen: asiakkuuteen perustuva oikeutettu etu. Rekisteriä käytetään asiakassuhteen hoitamiseen.  

3. Käyttäjien tunnistautumiseen käytettävät tiedot (Verkkopalvelumme jossa on 

sisäänkirjautumismahdollisuus) 

 

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot  

Asiakasrekisteri sisältää yhteystiedot: nimi, osoite, sähköposti ja puhelinnumero, y-tunnus sekä 

laskutushistorian.  

Verkkokaupan tilausrekisteri sisältää em. asioiden lisäksi tilaushistorian. 

Verkkopalveluiden käyttäjärekisteriin tallennetaan yhteystietojen lisäksi seuraavat tiedot: käyttäjätunnus, 

salasana, kirjautumishistoria ip-osoitteineen sekä mahdollisesti tiedot kennelistä, metsästysseurasta ja 

riistanhoitoyhdistyksestä. 

 

5. Rekisteröidyn oikeudet  

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen 

pekka(at)knp.fi tai Kaakon Nettipalvelu Oy, Mälkiäntie 5, 53300 Lappeenranta  



Tarkastusoikeus  

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.  Pyynnön yhteydessä meidän tulee varmistua 

pyynnön esittäjän henkilöllisyys luotettavalla tavalla.  Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että pyynnön 

esittäjän tulee ilmoittaa meille nimensä, osoitteensa ja sähköpostiosoitteensa, ja vain mikäli tiedot 

täsmäävät, voimme kertoa mitä tietoja samasta henkilöstä on rekisteriimme tallennettu.  

Oikeus tietojen oikaisemiseen 

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot. 

Vastustamisoikeus  

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty 

lainvastaisesti.   

Suoramarkkinointikielto  

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.  

Poisto-oikeus  

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme 

poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida 

poistaa.  On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta 

pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) 

määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa 

ennen määräajan umpeutumista. 

Suostumuksen peruuttaminen 

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. 

asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen. 

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle  

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia 

saadaan ratkaistua.  

Valitusoikeus  

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme 

henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. Tietosuojavaltuutetun 

yhteystiedot:  https://tietosuoja.fi/fi/tietosuojavaltuutetun-toimisto 

 

5. Säännönmukaiset tietolähteet  

Kameravaljas.fi verkkokaupan tilausjärjestelmä: Asiakasrekisterin tiedot saadaan tilauksen yhteydessä.  

Verkkopalveluissa vaaditut tiedot asiakas tallentaa itse järjestelmään liittyessään palveluun. 

 

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset  

Kirjanpitotiedot luovutetaan kotimaiselle kirjanpitoyritykselle, joka on sitoutunut noudattamaan tietosuoja-

asetuksen vaatimuksia. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, ellei se ole tilattujen tuotteiden 

toimittamisen kannalta välttämätöntä. 

 

  



7. Käsittelyn kesto  

Tiedot säilyvät asiakasrekisterissä niin kauan kunnes asiakas toivoo niitä poistettavan tai yritys lopettaa 

toimintansa. Tietosi säilyvät kirjanpitoaineistossa vähintään kuuden (6) vuoden ajan. 

 

8. Tietojen suojaus 

Rekistereitä käyttävät ainoastaan henkilöt joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu. 

Rekisterit ovat suojattu ulkoapäin palomuuri- ja salasanasuojauksin. Kirjanpitoaineisto säilytetään lukitussa 

tilassa. 

 

9. Henkilötietojen käsittelijät  

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen 

käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja 

käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.  

 

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle  

Palveluista suurin osa tuotetaan EU/ETA-alueella. Esimerkiksi webhotellipalvelimet sijaitsevat Suomessa. 

Verkkotunnusten osalta verkkotunnusten omistajan tiedot menevät kansainvälisen rekisteritahon (ICANN) 

tietoihin paitsi .fi-verkkotunnuksien tapauksessa, jossa tiedot menevät Viestintäviraston rekisteriin 

lakisääteisesti. Tämän lisäksi verkkotunnusten kansallisissa päätteissä, kuten esimerkiksi .ru-

verkkotunnukset (Venäjä), WHOIS-tiedot saattavat mennä EU/ETA-alueen ulkopuolelle. 

 

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi  

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.  
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