TIETOSUOJASELOSTE
EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016), art. 12
Laatimispäivä

22.5.2018

1. Rekisterinpitäjä

Nimi

Sunkirja
Osoite

Reposaaren maantie 466, 28900 Pori
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

Leila Tuure, leila.tuure@sunkirja.com, 0500 211 920
2. Yhteyshenkilö
rekisteriä
koskevissa asioissa

Nimi

Leila Tuure, leila.tuure@sunkirja.com, 0500 211 920
Osoite

Reposaaren maantie 466, 28900 Pori
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

3. Rekisterin nimi
4. Henkilötietojen
käsittelyn
tarkoitus
5. Rekisterin
tietosisältö
6. Säännönmukaiset tietolähteet
7. Säännönmukaiset luovutukset ja
siirrot henkilötietojen käsittelijälle,
sekä mahdollinen
yhteisrekisterinpitäjyys
8. Tietojen siirto
EU:n tai ETA:n
ulkopuolelle
9. Henkilötietojen
säilytysaika

10. Rekisterin
suojauksen
periaatteet

Tilauslomake
Käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen.
Rekisteri sisältää kunkin rekisteröidyn osalta tarkoituksenmukaisiksi katsotut seuraavat henkilötiedot:
Etunimi, sukunimi, postiosoite, sähköpostiosoite.
Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään perustuen rekisteröidyn omaan ilmoitukseen tilauslomakkeen kautta.
Henkilötietoja ei luovuteta toiselle rekisterinpitäjälle.
Henkilötietojen käsittelijänä toimii Sunkirja.

Rekisterin tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisteriin kerättyjä tietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin on tarpeellista
suhteessa niihin alkuperäisiin tai yhteensopiviin tarkoituksiin, joihin henkilötiedot on kerätty. Tämän
tietosuojaselosteen mukaisia henkilötietoja säilytetään niin kauan kun rekisterinpitäjä hyödyntää
tietoja kohdassa 4 kuvattuihin tarkoituksiin. Rekisteriin tallennetut henkilötiedot poistetaan kun
niiden käsittelylle ei ole enää laillista perustetta, tilattu tuote on maksettu ja toimitettu tilaajalle ja
tositteen säilytyksen aika kirjanpitolain nojalla päättyy.
Rekisterin tietoturvallisuus sekä henkilötietojen luottamuksellisuus, eheys ja käytettävyys varmistetaan asianmukaisin teknisin ja organisatorisin toimenpitein.
Pääsy tiedostoihin on rajattu vain Sunkirjan omistajalle ja sivuston päivittäjälle, jotka tarvitsevat tietoja kirjakustantamon työn hoitamiseen. Sunkirjalla on käytössä henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja
salasanat.
Sunkirjan toimijat ovat ohjeistettu käsittelemään henkilötietoja asianmukaisesti ja turvallisesti.

11. Oikeus tietojen
tarkastamiseen ja
oikaisemiseen
12. Oikeus tietojen

Digitalista rekisteriä suojataan ajantasalla olevalla tietoturvaohjelmistolla ja siitä otetaan varmuuskopiot. Paperiversiota säilytetään lukitussa toimitilassa.
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastustai oikaisupyyntö voidaan myös tehdä toimittamalla pyyntö rekisterin yhteyshenkilölle.
Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot poistettu ilman aiheetonta viivytystä
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poistamiseen

edellyttäen, että

•
•
•
•

henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä
muutoin käsiteltiin;
rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn ole muuta
laillista perustetta;
henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti; tai
henkilötiedot on poistettava unionin oikeuteen tai kansallisen lainsäädäntöön perustuvan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.

13. Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa käsittelyä, jos
• rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden;
• käsittely on lainvastaista ja rekisteröity vastustaa henkilötietojen poistamista ja vaatii sen sijaan
niiden käytön rajoittamista;
• rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta rekisteröity
tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

14. Oikeus tehdä
valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä
koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä tietosuojaseloste
on viimeksi päivitetty 22.5.2018.
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