
Rekisteri- ja tietosuojaseloste 
Tämä Hämeen keskiaikatapahtumat Oy:n EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) 
mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 9.2.2023. Viimeisin muutos 9.2.2023. 
  
1. Rekisterinpitäjä 
Hämeen keskiaikatapahtumat Oy 
Kustaa III katu 8, 13100 Hämeenlinna 
 
2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö 
Mervi Käki, mervi.kaki@keskiaikatapahtumat, puh. 040 742 4054 
 
3. Rekisterin nimi 
Hämeen keskiaikatapahtumat Oy:n asiakastieto- ja markkinointirekisteri. 
 
4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on 
henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuus: EU:n tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 6 artiklan 
1 kohdan f alakohta. 
  
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus: Rekisteriä pidetään Hämeen keskiaikatapahtumat Oy:n 
tuottamien palvelujen tilaamista, toimittamista, laskutusta ja asiakassuhteen hoitamista sekä 
markkinointia varten. 
 
Hämeen keskiaikatapahtumat Oy:llä on oikeus käyttää henkilön tietoja palveluihin liittyvään 
tiedotukseen, palveluiden toteuttamiseen, ylläpitoon, hoitoon ja markkinointiin. Hämeen 
keskiaikatapahtumat Oy ei luovuta tietoja kolmannelle osapuolelle markkinointitarkoituksiin. 
  
Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.  
 
5. Rekisterin tietosisältö 
Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, asema, yritys/organisaatio, yhteystiedot 
(puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), www-sivustojen osoitteet, tiedot tilatuista 
palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin 
palveluihin liittyvät tiedot. 
 
Tietoja säilytetään vain sen aikaa kuin niitä kohtuullisesti katsotaan tarvittavan mainittuihin 
tarkoituksiin. 
 
Verkkosivuston vierailijoiden IP-osoitteita ja palvelun toiminnoille välttämättömiä evästeitä 
käsitellään oikeutetun edun perusteella mm. tietoturvasta huolehtimiseksi ja sivuston 
vierailijoiden tilastotietojen keruuta varten niissä tapauksissa, kun niiden voidaan katsoa 
olevan henkilötietoja. Kolmansien osapuolten evästeille pyydetään tarvittaessa suostumus 
erikseen. 
 
 
 



6. Säännönmukaiset tietolähteet 
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä 
viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, 
asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan. 
Yritysten ja muiden organisaatioiden yhteyshenkilöiden tietoja voidaan kerätä myös julkisista 
lähteistä kuten verkkosivuilta, hakemistopalveluista ja muilta yrityksiltä. 
  
7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai 
ETA:n ulkopuolelle 
Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin 
kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa. 
Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Tietoja ei 
siirretä Yhdysvaltoihin ilman rekisteröityjen nimenomaista suostumusta.  
 
8. Rekisterin suojauksen periaatteet 
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät 
tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden 
laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. 
Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja 
muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja 
vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. 
  
9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista 
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja 
vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. 
Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö 
tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön 
esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-
asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). 
  
10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet 
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen 
poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on 
muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn 
rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. 
Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. 
Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa 
(pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). 
 
 
Evästeet 
 
Sivustomme käyttää evästeitä. “Hyväksyn evästeet” -nappia painamalla hyväksyt evästeiden 
käytön. Evästeet tekevät sivustomme käyttämisestä helppoa, nopeaa ja käyttäjäystävällistä. 
Evästeet mahdollistavat myös liiketoimintamme kehittämisen. 
 
Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka internet-selain tallentaa käyttäjän laitteelle. Evästeet 
asetetaan käyttäjän päätelaitteelle ainoastaan käyttäjän kutsuman sivuston mukana. Vain 
evästeen lähettänyt palvelin voi myöhemmin lukea ja käyttää evästettä. Evästeet tai muut 



tekniikat eivät vahingoita käyttäjän päätelaitetta tai tiedostoja, eikä evästeitä voi käyttää 
ohjelmien käyttämiseen tai haittaohjelmien levittämiseen. Käyttäjää ei voida tunnistaa 
pelkkien evästeiden avulla. 
 
Evästeet jakautuvat alaryhmiin: pakolliset evästeet, toiminnalliset evästeet, tuotekehitys ja 
liiketoiminnan raportointi, mainonnan raportointi ja mainonnan kohdentaminen. Pakollisia 
evästeitä ei voi estää. Ne liittyvät tietoturvaan ja sivuston toiminnan mahdollistamiseen. 
Pakolliset evästeet eivät sisällä tunnistettavaa henkilötietoa. 
 
Sivustollamme käyttämiemme evästeiden nimet ja käyttötarkoitukset on kuvattu alla: 
 

Käytämme Google Analytics- ja Adwords-palveluita tunnistaaksemme laitteen, kun 
käyttäjä vierailee sivustolla, seuraamme käyttäjän navigointia sivustolla, 
mahdollistamme ostoskorin käytön sivustolla, parannamme sivuston käytettävyyttä, 
analysoimme sivuston käyttöä, hallinnoimme sivustoa, ennaltaehkäisemme petoksia 
ja parannamme sivuston turvallisuutta. 

 
Voit halutessasi estää muut kuin pakolliset evästeet tai rajata evästeiden käyttöä sekä 
poistaa jo tallennetut evästeet sivustomme evästebannerin kautta. 
 
Voit lukea lisää evästeistä ja Suomen evästesuosituksista Traficomin verkkosivustolta 
https://www.traficom.fi/sites/default/files/media/file/Ev%C3%A4steohjeistus_palveluntarjoajill
e.pdf 
 
Varaamme oikeuden päivittää evästekäytäntöjä esimerkiksi palveluiden kehityksen tai 
pakottavan lainsäädännön vuoksi. 
 


