
Rekisteri- ja tietosuojaseloste  

Tämä on Valokuvaaja Jaana Komulaisen henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-
asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 12.5.2018 Viimeisin muutos 
20.5.2018. 
 

1.Rekisterinpitäjä 

Valokuvaaja Jaana Komulainen 
0456721963 
jaana_komulainen@hotmail.com 
 
  

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö 

Valokuvaaja Jaana Komulainen 
0456721963 
jaana_komulainen@hotmail.com 
 

3. Rekisterin nimi 

Valokuvaaja Jaana Komulaisen asiakasrekisteri 
  

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on: 
- asiakaskohtaisten palveluiden tarjoamisen mahdollistaminen 
- asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaan tilausten arkistointi ja käsittely sekä 
asiakassuhteen hoitaminen. 
Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa. 
 EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on 
- sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena 
- asiakassuhde 
 

5. Rekisterin tietosisältö 

Käsittelemme vain tietoja jotka olet toimittanut tai joiden käsittelyyn olet anatanut suostumuksen, 
tai jotka ovat julkisesti saatavilla. Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: 
- henkilön nimi 
- yritys/organisaatio  
- yhteystiedot (puhelinnumero ja sähköpostiosoite)  
- laskutukseen liittyvät yhtyestiedot (sähköposti ja postiosoite) 
- rekisteröidyn päätelaitteen rekisterinpitäjän palvelimelle lähettämät tekniset tiedot (kuten sijainnin 
ilmoittavat paikkatiedot) 
 
Käsittelemme tietoja niin pitkään kuin käsittelyperusta on olemassa. Asiakkaan kohdalla tietoja 
säilytetään niin pitkään kunnes ne eivät ole enää oleellisia asiakassuhteen hoitamisen kannalta. 
Kuvat säilytetään tekijänoikeuslakiin vedoten kunnes kuvaaja ei enää niitä tarvitse. 
Huom! Henkilötietojen säilytysaikoihin vaikuttavat myös esimerkiksi kirjanpitolaki. Kirjapitolaki voi 
siis aiheuttaa joiltakin osin yllä mainittua pidempiä henkilötietojen säilytysaikoja. 
 

 

 



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. Potentiaalisista 
asiakkaista tiedot saadaan julkisesti saatavilla olevista tietolähteistä. Palveluntoimittajien tiedot 
saadaan tältä itseltään. 
  

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n 
ulkopuolelle 

Tietoja voidaan julkaista ja siirtää EU:n tai ETA:n ulkopuolelle siltä osin kuin niin on sovittu 
asiakkaan kanssa (esimerkiksi Facebookissa, Instagramissa tai muussa palvelussa kuvan 
julkaiseminen). Käytän henkilötietojen käsittelyssä apunani ainoastaan laadukkaita 
palveluntoimittajia, joiden kanssa on tehty tietosuoja-asetuksen mukainen sopimus henkilötietojen 
käsittelystä. Toimittajia ovat keväällä 2018 mm.:  Google Drive jonka kautta toimitan kuvat 
asiakkaalle ja Ukko.fi palvelu joka hoitaa laskutuksen. 
 

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. Manuaalinen aineisto kuten 
kuvaussopimukset ja käyttöoikeussopimukset säilytetään lukitussa tilassa. Rekisteriä käyttävien 
henkilöiden käyttöoikeudet on rajattu vain rekisterinpitäjään. 
 

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). 

11. Alaikäiset käyttäjät 

Jos olet alle 18-vuotias, tarvitset palvelun käyttöön huoltajan suostumuksen ja lisäksi 
suosittelemme, että keskustelet huoltajasi kanssa tietosuojasta ennen palvelun käyttöönottoa. 
Kuvaukseen vaadimme alle 18-vuotiaan huoltajalta suostumuksen ja allekirjoituksen 
kuvaussopimukseen sekä kuvien käyttölupaan. 


