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Pukkikuitu Oy:n tietosuojaseloste
• Tietosuojaseloste: tämä tietosuojaseloste;
• Pukkikuitu: Pukkikuitu Oy (y-tunnus: 3225453-1)
c/o Lakiasiaintoimisto Oikeushovi
Hautjärventie 26
07560 PUKKILA
pukkikuitu@oikeushovi.fi;
• Rekisterinpitäjä: Pukkikuitu;
• GDPR: EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679);
• Henkilötieto: mikä tahansa tunnistettuun tai Tunnistettavissa olevaan
luonnolliseen henkilöön liittyvä tieto1 ;
• Tunnistettavissa oleva: kuka tahansa luonnollinen henkilö, ”joka voidaan suoraan tai epäsuorasti tunnistaa erityisesti tunnistetietojen,
kuten nimen, henkilötunnuksen, sijaintitiedon, verkkotunnistetietojen taikka yhden tai useamman hänelle tunnusomaisen fyysisen, fysiologisen, geneettisen, psyykkisen, taloudellisen, kulttuurillisen tai
sosiaalisen tekijän perusteella”2 ;
• Rekisteröity: henkilö, jonka Henkilötiedoista on kysymys;
• Valvontaviranomainen: kansallinen riippumaton viranomainen, joka
on vastuussa GDPR:n soveltamisen valvonnasta3 ;

1 Määritelmiä

2 Rekisteröityjen henkilöryhmät ja henkilötietoryhmät
2.1 Henkilöryhmät

Pukkikuitu käsittelee seuraavien henkilöryhmien Henkilötietoja:
1. Ennakkovaraajat: WWW-sivun http://www.pukkikuitu.fi/ vierailijat, jotka ennakkovaraavat itselleen valokuituliittymän ilmoittamalla
WWW-lomaketta käyttäen kohdassa 2.2 (”Henkilötietoryhmät”) luetellut Ennakkovaraustiedot.

2.2 Henkilötietoryhmät
Pukkikuidun käsittelemät Henkilötiedot voidaan jakaa seuraaviin Henkilötietoryhmiin, joihin voi kuulua mitä tahansa kohdassa 2.1 lueteltua henkilöryhmää koskevia seuraavia tietoja:
1. Ennakkovaraustiedot:
• henkilön nimi,
• sähköpostiosoite,
1
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puhelinnumero,
syntymäaika,
kotiosoite,
liittymän osoite,
tilausaika,
viesti.

2. Tunnistetiedot:
• tilaajan IP-osoite.
3 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Pukkikuitu käyttää Henkilötietoja seuraaviin tarkoituksiin:
• Ennakkovaraajien tavoittaminen valokuituliittymästä ja siihen liittyvistä asioista asioimiseksi.
• Hankkeen kannattavuuden arviointi ennakkovaraajien lukumäärän
perusteella.
• Hankkeen kannattavuuden osoittaminen ennakkovaraajien lukumäärän
perusteella.
4 Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste
Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena ovat suostumus ja sopimussuhde.
5 Henkilötietojen käsittely ja luovuttaminen
5.1 Käsittely siihen tarkoitukseen, johon tiedot on kerätty
Henkilötietoja käsitellään automaattisen tietojenkäsittelyn avulla, ja niitä
saatetaan joutua luovuttamaan viranomaisille valokuituhankkeen rahoituksen hakemisen yhteydessä.
5.2 Muu Henkilötietojen luovuttaminen
Yllä mainitun lisäksi Henkilötietoja ei luovuteta sivullisille mitään tarkoitusta varten, ellei Rekisteröity anna siihen suostumustaan tai laki sitä erityisesti
edellytä.
Tietoja ei missään tilanteessa luovuteta EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle.
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6 Tietojen säilytysajat
Rekisterinpitäjä säilyttää Henkilötietoja, kunnes Pukkilan valokuituhanke on rauennut tai hankkeen toteutuessa Rekisteröidyn ja Pukkikuidun
sopimussuhde päättynyt.
7 Tekniset ja organisatoriset turvatoimet
Pukkikuidun suorittama Henkilötietojen käsittely täyttää GDPR:n edellytykset.
Pukkikuitu käsittelee Henkilötietoja automaattisen tietojenkäsittelyn avulla.
Kaikki Pukkikuidun haltuunsa saamien Henkilötietojen siirtoon käytetään
salattua yhteyttä, tyypillisesti SCP, HTTPS/TLS, PGP.
8 Säännönmukaiset tietolähteet
Pukkikuitu rekisteröi Ennakkovaraajista ne Ennakkovaraustiedot, jotka
Ennakkovaraajat WWW-lomaketta käyttäen itse tallentavat Pukkikuidun
järjestelmään, ja rekisteröi samalla myös Tunnistetiedot ennakkovarauksen
todentamista varten.
9 Rekisteröidyn tarkastus-oikeus sekä tiedon korjaaminen ja poistaminen
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää Rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään
koskeviin Henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista
tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista ja vastustaa käsittelyä sekä
oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen. Pyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa Rekisterinpitäjälle. Kirjallisuusvaatimuksen täyttää myös
sähköpostitse osoitteeseen pukkikuitu@oikeushovi.fi lähetetty pyyntö.
Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai
vanhentuneen Henkilötiedon myös oma-aloitteisesti sellaisen huomatessaan.
10 Rekisteröidyn oikeus peruuttaa suostumuksensa
Jos käsittely perustuu Rekisteröidyn suostumukseen, hänellä on oikeus peruuttaa suostumuksensa milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen
perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen. Peruuttaminen tulee ilmoittaa kirjallisesti ja osoittaa Rekisterinpitäjälle. Kirjallisuusvaatimuksen täyttää myös sähköpostitse osoitteeseen
pukkikuitu@oikeushovi.fi lähetetty peruuttaminen.
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11 Rekisteröidyn oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus Valvontaviranomaiselle, mikäli Rekisteröity katsoo, että hänen Henkilötietojaan on käsitelty voimassa olevan lainsääsäädännön vastaisesti. Ohjeet ilmoituksen tekemiseen löytyvät Valvontaviranomainen Internet-sivulta https://tietosuoja.fi/ilmoitustietoturvaloukkauksesta.
12 Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen
Pukkikuitu pidättää oikeuden tehdä tähän Tietosuojaselosteeseen muutoksia ja tarkennuksia seurauksena Henkilötietojen käsittelyssä tapahtuneista
muutoksista. Muutokset ja tarkennukset julkaistaan tämän Tietosuojaselosteeseen uutena versiona Pukkikuidun internet-sivuilla.
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