
     TIETOSUOJASELOSTE 

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

Laatimispäivä  
18.5.2018 

 
 

1a 
Rekisterin- 
pitäjä 

Nimi 

Koeammunta.net verkkopalvelun ylläpito 

Osoite 

     

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

info@shotgunpattern.net 

2 
Yhteyshenki- 
lö rekisteriä 
koskevissa 
asioissa 

Nimi 

Mikko Raassina 
Osoite 

  

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

info@shotgunpattern.net 

3 
Rekisterin 
nimi 

Koeammunta.net -käyttäjärekisteri 

4 
Henkilötieto- 
jen käsittelyn 
tarkoitus 
 
 
 
 
 
 

Käyttäjärekisterin ylläpitäminen sekä koeammuntatuloksien oikeellisuuden tarkastaminen ja 
arkistointi. Tietoja voidaan käyttää tarjouksien ja uutiskirjeiden lähettämiseen käyttäjän sähköpostiin 
(vain niin pyydettäessä), sekä tilastollisiin tarkoituksiin. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain 
sallimissa ja edellyttämissä rajoissa. 

 

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperiaatteena on: 

•  Sopimus: asiakas rekisteröityy Koeammunta.net verkkopalvelun käyttäjäksi 

 

 

 

 

5 
Rekisterin 
tietosisältö 

Koeammuntatulosten (osumakuvio) ja tähän liittyvien asetusten lisäksi tallennamme käyttäjistä 
seuraavat tiedot (pakolliset kentät on merkitty tähdellä *): 

1. Sähköpostiosoite (ja markkinointilupa k/e) * 

2. Maa 

3. Nimimerkki * 

4. Käyttäjätunnus * 

5. Salasana (kryptattuna) * 

6. IP-osoite (väärinkäytösten selvittelemiseksi) * 

 

Palvelun käyttö ilman yksilöiviä henkilötietoja on mahdollista käyttämällä anonyymiä 
sähköpostiosoitetta ja nimimerkkiä.  

 

Esim. käyttämällä sähköpostiosoitetta m45664@<host>.com sähköpostin 
matti.meikalainen@<host>.com sijaan ja anonyymiä nimimerkkiä 'linnustaja123'. 

 

6 
Säännönmu- 
kaiset tieto- 
lähteet 

Rekisteröidyltä itseltään palvelun käyttöönoton yhteydessä. 



 



    REKISTERISELOSTE      2 
 

7 
Tietojen 
sään- 
nönmukaiset 
luovutukset 

Käyttäjien henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Nimimerkki näkyy Internetissä käyttäjän 
lataamien osumakuvioiden yhteydessä. Rekisterinpitäjällä on oikeus käyttää asiakastietoja palvelun 
ylläpidollisiin tarkoituksiin ja tiedottaakseen palveluista.  

 

 

8 
Tietojen 
siirto 
EU:n tai 
ETA:n 
ulkopuolelle 
 

Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

9 
Rekisterin 
suojauksen 
periaatteet 

A Manuaalinen aineisto 

   

B ATK:lla käsiteltävät tiedot 

Rekisteritietojen käyttöön on oikeus ainoastaan palvelun ylläpidosta vastaavilla henkilöillä. 
Käyttäjärekisteriin pääsy vaatii salasanan käyttöä.  

10 
Tarkastus- 
oikeus 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin talletetut tietonsa. 

 

Pyynnöt osoitetaan rekisterinpitäjälle esim. sähköpostitse. 

11 
Oikeus vaatia 
tiedon 
korjaamista 
 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. 

 

Pyynnöt osoitetaan rekisterinpitäjälle esim. sähköpostitse. 

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

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää itseään koskevien tietojen poistamista, mikäli käsittelyyn ei ole 
laillista perustetta. 

 

Pyynnöt osoitetaan rekisterinpitäjälle esim. sähköpostitse. 

 


