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periaatteet

9. Tarkastusoikeus

Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry
(y-tunnus: 1926210-7)
Yhteystiedot
Pieni Roobertinkatu 16 A, 00120 Helsinki
puh. (09) 6803 4059, faksi (09) 6803 4033,
sähköposti: info@antipiracy.fi
Nimi
Jaana Pihkala
Yhteystiedot
Pieni Roobertinkatu 16 A, 00120 Helsinki
puh. (09) 6803 4049, info@antipiracy.fi
Uutiskirjeen postituslista
Rekisterissä on yhteystiedot TTVK:n
sidosryhmiin kuuluvista henkilöistä, joille
lähetetään sähköpostitse muutaman kerran
vuodessa TTVK:n uutiskirje. Rekisteriin
lisätään myös ne henkilöt, jotka ovat tilanneet
uutiskirjeen saatavakseen.
Tietoja ei luovuteta henkilötietolain 4 luvun
mukaisiin erityisiin tarkoituksiin.
Rekisteriin voidaan tallentaa seuraavia tietoja:
- henkilön nimi
- henkilön sähköpostiosoite
- henkilön työpaikka
- henkilön tehtävä yrityksessä
Ym. tiedot saadaan rekisteröidyiltä itseltään tai
julkisesti internetissä saatavilla olevista tiedoista
esim. ministeriön sivuilla.
Rekisterin tietoja ei luovuteta kolmansien
osapuolten käyttöön, eikä niitä käytetä muuhun
kuin tässä rekisteriselosteessa kuvattuun
tarkoitukseen.
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n
ulkopuolelle.
B. ATK:lle talletetut tiedot:
Tietoihin pääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja
salasanan antamista. Kirjautumistunnukset ovat
vaihtuvia. Rekisterin tietoihin pääsyä on
rajoitettu henkilökohtaisin käyttöoikeuksin.
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä
koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu.

Tarkastuspyyntö tulee esittää kirjallisesti
omakätisesti allekirjoitetussa tai
vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa
tai henkilökohtaisesti
rekisterinpitäjän luona.

10. Oikeus vaatia
tiedon korjaamista

Kirjallinen tarkastuspyyntö on toimitettava
osoitteeseen:
Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry
Attn. Jaana Pihkala
Pieni Roobertinkatu 16 A
00120 Helsinki
Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää
rekisterissä olevan, käsittelyn
kannalta virheellisen, tarpeettoman,
puutteellisen tai vanhentuneen
henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn
esittämästä vaatimuksesta.
Tiedon korjaamista koskeva vaatimus tulee
esittää kirjallisesti ja
allekirjoitettuna edellä kohdassa 9. mainittuun
osoitteeseen. Vaatimuksessa
on yksilöitävä, mitä tietoa korjaamisvaatimus
koskee.

11. Muut
henkilötietojen
käsittelyyn liittyvät
oikeudet

Uutiskirjeen vastaanottaja voi itse helposti
peruuttaa uutiskirjeen tilauksen sen mukana
tulevalla toiminnolla.
Tietoja ei käytetä suoramainontaan, etämyyntiin
tai muuhun suoramarkkinointiin eikä markkinatai mielipidetutkimukseen eikä
henkilömatrikkeleihin tai sukututkimukseen.
Näin ollen rekisteröidyillä ei ole tarvetta
erikseen kieltää tietojen käsittelyä em.
tarkoituksia varten.

