1 (2)

Kilpailut, arvonnat ja some-julkaisut tietosuojaseloste
Laadittu 24.5.2018
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Rekisterinpitäjä
Marimekko Oyj (y-tunnus 0111316)
Puusepänkatu 4
00880 Helsinki
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Rekisteriasioiden yhteyshenkilö ja yhteystiedot
Marimekko asiakaspalvelu
asiakaspalvelu@marimekko.com
Puh. +358 9 758 7260
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Rekisterin nimi
Marimekko Oyj:n kilpailujen, arvontojen ja some-julkaisujen tietosuojaseloste.
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Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste
Henkilötietojen käsittely peruste on oikeutettu etu, kuten henkilön osallistuminen
kilpailuun, arvontaan tai henkilön antamaan lupaan julkaista some-sisältöä.
Henkilötietojen käyttötarkoituksia ovat markkinointiarpajaisten ja –kilpailujen
voittajien valitseminen, palkitseminen ja voitosta tiedottaminen, sekä some-sisällön
nostaminen Marimekon omiin some-kanaviin ja internet-sivuille. Tietoja voidaan
käyttää myös Marimekon liiketoiminnan, tuotteiden ja palveluiden
suunnittelemiseen ja kehittämiseen.
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Rekisterin tietosisältö ja rekisteröityjen ryhmä
Rekisteri muodostuu kilpailuihin ja arvontoihin osallistujien, sekä some-sisällön
tuottajientiedoista.
Rekisteri sisältää seuraavia henkilötietoja:


Perustiedot: etu- ja sukunimi



Yhteystiedot: postiosoite, email, puhelinnumero



Kilpailun tai arvonnan kannalta tarpeelliset tiedot, kuten ko. kilpailu ja
osallistumistiedot (ml. päivämäärä), valokuva (kilpailu/arvonta kohtaisesti)



Some-tilin käyttäjätunniste



Valokuva some-sisältöä koskien
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Tietolähteet
Rekisterin tiedot kerätään säännönmukaisesti rekisteröidyiltä itseltään kilpailuun
tai arvontaan osallistumisen yhteydessä sekä some-sisällön nostamisen yhteydessä
saaduista tiedoista.
Rekisterillä ei ole ulkopuolisia säännönmukaisia tietolähteitä.
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Tietojen luovutukset ja siirrot sekä tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Henkilötietoja voidaan luovuttaa Marimekko konsernin sisällä tai
yhteistyökumppaneille/palveluntarjoajille myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, tässä
tietosuojaselosteessa mainittuja henkilötietojen käyttätarkoituksia varten.
Jos henkilötietoja siirretään EU:n/ETA:n ulkopuolelle, varmistamme, että niiden
siirtoon sovelletaan asianmukaisia sopimukseen perustuvia toimenpiteitä
(esimerkiksi käyttämällä Euroopan komission vakiosopimuslausekkeita), että
siirrolla on asianmukainen laillinen peruste ja että tietojen käsittely ja salassapito
täyttää sovellettavien lakien vaatimukset.
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Suojauksen periaatteet ja tietojen säilytysaika
Rekisteriin on pääsy vain
edellyttämässä laajuudessa.

määritellyillä

henkilöillä

heidän

tehtäviensä

Rekisterin tietoja säilytetään niin kauan, kuin ne ovat tarpeen kilpailujen tai
arvontojen voittajien valitsemista/arpomista, voittajille ilmoittamista, mahdollisen
palkinnon toimittamista varten, sekä some-sisällön nostamiseen liittyviä
toimenpiteitä varten ja tiedot hävitetään heti sen jälkeen, pois lukien Instagram,
jossa julkaisut (sisältäen osallistumiset kilpailuihin/arvontoihin) perustuvat
hashtageihin ja sisältö on käyttäjän omaa, johon sovelletaan Instagramin
tietosuojakäytäntöjä.
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Rekisteröidyn oikeudet
Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista.
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut
tiedot sekä oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua ja poistamista. Asiaa koskevat
pyynnöt tulee toimittaa kirjallisesti kohdassa 2 mainitulle yhteyshenkilölle.

Muut oikeudet
Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus vastustaa tai pyytää
tietojensa käsittelyn rajoittamista, tietojensa poistamista sekä tehdä valitus
henkilötietojen käsittelystä kansalliselle tietosuojavaltuutetulle.

