
Tietosuojaseloste 

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 25.5.2018 alkaen sovellettavan EU:n tietosuoja-asetuksen 

vaatimusten mukainen seloste henkilötietojen tietosuojasta ja käytöstä. 

Rekisterinpitäjä ja sen yhteystiedot 

Leader Foods Oy, Y-tunnus 1641348-3 

Virkatie 8 B, 01510 Vantaa 

Puh. +358983647310 

Rekisteriasioita hoitava henkilö 

Leader Foods Oy / Jouko Prami 

email jouko.prami@leader.fi 

Puh. +358503542001 

Rekisterin nimi 

Leader Foodsin kuluttajakilpailujen ja arvontojen (”Kilpailu”) henkilörekisteri. Rekisteri koostuu 

useammasta yksittäistä kilpailua/arvontaa varten kerätystä henkilörekisteristä. 

Rekisterin käyttötarkoitus 

Rekisterin tarkoitus on markkinointitarkoituksissa toteutettujen Kilpailujen järjestäminen ja 

palkintojen toimittaminen. 

Rekisterin sisältämät tiedot 

Kilpailujen osanottajista tallennetaan vain osanottajan itsensä antamat Kilpailuun osallistumiseen ja 

palkintojen toimittamiseen tarvittavat tiedot. 

Säännönmukaiset tietolähteet 

Rekisterin tietolähteenä toimivat Kilpailujen osanottajat. Lisäksi tietoja voidaan saada Kilpailujen 

järjestämisalustana toimivista sosiaalisen median palveluista, kuten Facebookista tai Instagramista. 

Tällaisista sosiaalisen median palveluista poimitaan kuitenkin vain sellaiset tiedot, jotka ovat 

välttämättömät Kilpailuun osallistumisen ja palkintojen toimittamisen kannalta. 

Tietojen säilytysaika 

Säilytämme asiakkaan henkilötietoja vain niin kauan kuin Kilpailun järjestämisen, palkintojen 

toimittamisen ja lakisääteisten velvollisuuksiemme kannalta on tarpeen. Tämän jälkeen kaikki 

Rekisterinpitäjän hallussa oleva tiedot hävitetään. Lakisääteiset velvollisuudet liittyvät palkintojen 

saajien nimien ja yhteystietojen säilyttämiseen Kirjanpitolain mukaisesti ja Rekisterinpitäjän tilin- 

ja verotarkastuksia varten. 
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Rekisteröityjen oikeudet 

Rekisteröidyllä on oikeus: 

 

• Saada pääsy itseään koskeviin henkilötietoihin, mukaan lukien oikeus saada jäljennös 

itseään koskevista henkilötiedoista 

• Pyytää itseään koskevien henkilötietojen oikaisemista tai poistamista 

• Tietyin edellytyksin pyytää käsittelyn rajoittamista tai vastustaa henkilötietojen käsittelyä 

• Lisäksi, jos käsittely perustuu erilliseen suostumukseen, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa 

suostumuksensa tietojen käsittelyyn milloin tahansa. Tämä ei kuitenkaan vaikuta ennen 

suostumuksen peruuttamista suoritettuun tietojen käsittelyn lainmukaisuuteen. 

 

Rekisteröity voi tehdä näiden oikeuksiensa käyttämistä koskevan pyynnön ottamalla yhteyttä 

rekisterinpitäjän asiakaspalveluun tai rekisteriasioita hoitavaan henkilöön. Pyynnön tulee olla 

riittävällä tavalla yksilöity, jotta rekisteröidyn henkilöllisyys voidaan todentaa. Ilmoitamme, mikäli 

emme joiltain osin pysty toteuttamaan pyyntöä, kuten poistamaan kaikkia tietoja, joiden 

säilyttämiseen meillä on lakisääteinen velvollisuus (esimerkiksi luotonantotiedot) tai oikeus. 

 

Jos rekisteröity huomaa, että henkilötietojen käsittelyssä on puutteita tai se on lainvastaista, hänellä 

on oikeus tehdä asiasta valitus tietosuojaviranomaiselle. 

Rekisterin suojaus 

Digitaalisesti tallennetut ja käsiteltävät tiedot ovat tietokannoissa, jotka ovat palomuurein, 

salasanoin ja muiden teknisten keinojen avulla suojattuja. Tietokannat sisältäviä 

palvelintietokoneita säilyetään lukituissa ja tarkasti valvotuissa tiloissa, joihin pääsy on rajoitettu 

vain sellaisiin henkilöihin, joilla on työtehtäviensä perusteella tarve niissä toimia. Häiriötilanteiden 

varalta tiedot varmistetaan säännönmukaisesti kopioimalla. 

 

Rekisterin käyttöoikeus edellyttää Leader Foods Oyn sisäisen verkon käyttöoikeuksia. Käyttöoikeus 

on rajattu ainoastaan henkilön työtehtävien hoidossa tarpeellisiin tietoihin ja edellyttää 

henkilökohtaisten käyttäjätunnusten käyttöä. Jokainen henkilötietoja käsittelevä Leader Foods Oy:n 

työntekijä tai ulkoinen palveluntarjoaja on solminut joko erillisen tai työsopimukseensa sisällytetyn 

salassapitositoumuksen. Henkilötietojen käsittelyn oikeellisuutta ja tämän tietosuojakäytänteen 

mukaista käsittelyä seurataan myös lokitiedostojen hallinnan avulla. Paperille tulostettuina tietoja 

käytetään vain tilausten toimittamisen yhteydessä tai ongelma- ym.poikkeustilanteissa ja tällaiset 

paperitulosteet hävitetään välittömästi niiden käytön jälkeen. 

 

Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden 

johdosta, kuten asiakkaan omasta pyynnöstä tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä. 

Henkilötietojen luovuttaminen kolmansille osapuolille 

Tietoja käytetään vain Kilpailujen järjestämiseen ja palkintojen toimittamiseen. Kilpailujen 

voittajien nimet ja asuinpaikkakunnat voidaan Rekisterinpitäjän harkinnan mukaan julkistaa yhtiön 

nettisivuilla, kilpailun järjestämisalustalla ja/tai sosiaalisessa mediassa ellei rekisteröity ole sitä 

nimenomaan kieltänyt. 

 



Muilta osin rekisteröityjen tietoja ei luovuteta muille kolmansille osapuolille kuin siltä osin kuin 

Rekisterinpitäjä mahdollisesti käyttää kolmatta osapuolta apuna Kilpailun järjestämisessä tai 

palkintojen toimittamisessa. Palkintojen toimittamisen yhteydessä tietoja välittyy 

logistiikkakumppaneille. 

 

Myös viranomaisilla ja tilintarkastajalla voi olla joissakin tilanteissa oikeus saada hallussamme 

olevia tietoja. 

 

Huolehdimme tietoja siirrettäessä ja käsiteltäessä tietoturvan ja -suojan korkeasta tasosta EU:n 

tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Kolmansien osapuolten tietojenkäsittelyn tason varmistuskeinoina 

ovat erilliset tietosuojasopimukset ja osana yhteistyötä vaadittavat selvitykset tietojen 

suojaustavoista. 

Muutokset tietosuojakäytäntöön 

Rekisterinpitäjä voi tehdä muutoksia tähän tietosuojakäytäntöön ja siihen liittyviin tietoihin. On 

suositeltavaa, että rekisteröity käy katsomassa tätä tietosuojakäytäntöä yhtiön verkkosivuilla tai 

verkkokaupassa säännöllisesti saadakseen tiedon siihen mahdollisesti tehdyistä muutoksista. 


