
 

  
 

JOHN NURMISEN SÄÄTIÖN KILPAILUJEN JA ARVONTOJEN OSALLISTUJAREKISTERIÄ KOSKEVA 
TIETOSUOJASELOSTE 

Tämä John Nurmisen Säätiö sr:n (jäljempänä "JNS" tai "me") kilpailujen ja arvontojen osallistujarekisteriä 
koskeva tietosuojaseloste ("Tietosuojaseloste") on laadittu 06.04.2020. Kerromme tässä 
Tietosuojaselosteessa, miten JNS kerää ja käsittelee henkilötietojasi, mikäli olet osallistunut järjestämäämme 
kilpailuun tai arvontaan tai sinua koskevia henkilötietoja käsitellään näissä yhteyksissä. Löydät tästä 
Tietosuojaselosteesta myös lisätietoa oikeuksistasi liittyen henkilötietojesi käsittelyyn. 

JNS kunnioittaa yksityisyyttäsi ja on sitoutunut huolehtimaan henkilötietojesi käsittelystä asianmukaisesti 
tämän Tietosuojaselosteen sekä Euroopan unionin ("EU") yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) ja muun 
soveltuvan lainsäädännön (yhdessä "Tietosuojalainsäädäntö") vaatimalla tavalla.  

1. Rekisterinpitäjä 

John Nurmisen Säätiö sr 
Pasilankatu 2 
00240 Helsinki 
info(a)jnfoundation.fi  

2. Tietosuojaselosteesta vastaava yhteyshenkilö ja tietosuojavastaava 

Anni Kujala 
Pasilankatu 2 
00240 Helsinki 
rekisteri(a)jnfoundation.fi 
+358 50 467 6740 

3. Rekisterin nimi 

John Nurmisen Säätiön kilpailujen ja arvontojen osallistujarekisteri 

4. Henkilötietojesi käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste 

Järjestämme toimintamme puitteissa erilaisia kilpailuja ja arvontoja verkkosivuillamme ja eri 
viestintäkanavillamme, kuten sosiaalisessa mediassa sekä yhteistyökumppaneidemme tiloissa. 
Henkilötietojesi käsittelyn tarkoituksena on: 

• markkinointiarpajaisten ja -kilpailujen järjestäminen 
• markkinointiarpajaisten ja -kilpailujen voittajien valitseminen ja palkitseminen  
• voitosta tiedottaminen  
• muu markkinointiarpajaisiin ja -kilpailuihin liittyvä viestintä 
• kilpailujen yhteydessä meille mahdollisesti toimittamasi sisällön, tai sinuun liittyvän meille 

toimitetun sisällön, käyttäminen näyttelyissä, JNS:n omilla verkkosivuilla tai muilla 
viestintäkanavilla (ml. sosiaalinen media) sekä näihin liittyvien oikeuksien ja velvollisuuksien 
toteuttaminen 

• tuotteidemme ja palveluidemme suunnitteleminen ja kehittäminen 

Henkilötietojesi käsittelyn peruste on JNS:n oikeutettu etu toteuttaa käytännössä markkinointiarpajaiset 
ja/tai -kilpailu, johon olet osallistunut, sekä niihin liittyvä viestintä ja muu toiminta, kun olet osallistunut 



  

 

järjestämäämme kilpailuun, arvontaan tai antanut meille luvan julkaista toimittamaasi sisältöä näyttelyissä, 
verkkosivuillamme tai muilla viestintäkanavillamme (ml. sosiaalinen media). Siltä osin kuin saamme 
henkilötietosi kolmannelta, joka osallistuu järjestämäämme markkinointiarpajaisiin ja/tai -kilpailuun ja 
toimittaa meille sinuun liittyvää sisältöä, henkilötietojesi käsittelyn peruste on JNS:n oikeutettu etu toteuttaa 
markkinointiarpajaiset ja/tai -kilpailu, sekä niihin liittyvä viestintä ja muu toiminta (kuten sisällön julkaisu 
näyttelyissä, verkkosivuillamme tai muilla viestintäkanavillamme, ml. sosiaalinen media, ja tähän liittyvien 
oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen) kun JNS:lle on toimitettu sinuun liittyvää sisältöä. 

Voimme lisäksi käsitellä henkilötietojasi suoramarkkinointitarkoituksiin sekä markkinoinnin kohdentamiseen. 
Suoramarkkinointimme käsittää pääsääntöisesti uutiskirjeemme, joka sisältää tietoja JNS:n hankkeiden 
etenemisestä sekä muista ajankohtaisista asioista, joiden uskomme kiinnostavan sinua.  

Käsittelemme henkilötietojasi suoramarkkinointitarkoituksiin vain suostumuksellasi. 

Meille toimittamasi sisällön yhteydessä käsittelemme lisäksi suostumuksellasi henkilötietojasi niiden 
siirtämiseksi arkistoitavaksi Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran ("SKS") arkistoon. 

5. Mitä henkilötietoja keräämme ja mistä? 

Keräämme kilpailujen ja arvontojen osallistujarekisteriin mm. seuraavia henkilötietojasi: 

• etunimi ja sukunimi 
• ikä/syntymävuosi 
• asuinpaikka 
• yhteystiedot (kuten postiosoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite yhteydenottoa varten) 
• kilpailun tai arvonnan kannalta tarpeelliset muut tiedot kuten esimerkiksi kilpailuun tai arvontaan 

osallistuvan meille toimittama valokuva ja kuvaajan nimi 

Lisäksi kilpailujen ja arvontojen osallistujarekisteriin kerätään tieto mahdollisesta suostumuksesta tai 
kiellosta suoramarkkinointiin. Keräämme kilpailujen ja arvontojen osallistujarekisterin tiedot 
säännönmukaisesti sinulta itseltäsi kilpailuun tai arvontaan osallistumisen yhteydessä. Siltä osin kuin meille 
toimitetaan kilpailujen tai arvontojen yhteydessä sinuun liittyviä tietoja tai muuta sisältöä, keräämme 
ensisijaisesti tiedot näihin kilpailuihin tai arvontoihin osallistuvilta henkilöiltä tai mahdollisuuksien mukaan 
sinulta itseltäsi. 

6. Luovutetaanko tai siirretäänkö henkilötietojasi kolmansille osapuolille? 

Luovutamme lähtökohtaisesti henkilötietojasi vain silloin kun se on tarpeen edellä kuvattujen 
käyttötarkoitusten toteuttamiseksi. JNS voi luovuttaa henkilötietojasi JNS:n lukuun toimiville palveluiden ja 
viestinnän tuotantoon, kehittämiseen tai ylläpitoon osallistuville tahoille tai muille yhteistyökumppaneilleen 
tässä Tietosuojaselosteessa kuvattuja henkilötietojen käsittelytarkoituksia varten. Käytämme esimerkiksi 
tällä hetkellä näyttelyiden koostamisen toteuttamiseen ulkopuolista palveluntarjoajaa Harha XR Oy Ab:ta. 
Lisäksi henkilötietoja voidaan luovuttaa IT- tai vastaaville muille alihankkijoille, jotka käsittelevät 
henkilötietoja ainoastaan JNS:n kanssa tehdyn sopimuksen nojalla tuottaakseen JNS:lle palveluita. JNS 
huolehtii tarvittavien Tietosuojalainsäädännön mukaisten sopimusten tekemisestä tällaisten kolmansien 
tahojen kanssa henkilötietojen käsittelyä varten. Henkilötietojasi voidaan luovuttaa myös esimerkiksi 
viranomaisille lain edellyttämissä tapauksissa. 

Siirrämme lisäksi suostumuksellasi henkilötietoja arkistoitavaksi SKS:n arkistoon, joka käsittelee 
henkilötietojasi yleishyödyllisessä arkistointitarkoituksessa oman tietosuojaselosteensa mukaisesti. 
Henkilötietojasi ei lähtökohtaisesti luovuteta kolmansille tahoille ilman, että olet hyväksynyt tietojesi 
luovutuksen. Henkilötietojasi voidaan kuitenkin luovuttaa kolmansille osapuolille myös ilman suostumustasi 
esimerkiksi tilanteissa, joissa lainsäädäntö tai viranomaismääräys näin edellyttää.  

https://www.finlit.fi/
https://www.finlit.fi/fi/sks/tietosuoja/tietosuoja-arkistointi#.Xninu6AzbIU


  

 

JNS tai sen palveluntarjoajat saattavat käyttää henkilötietojen käsittelyssä tai palveluiden toteuttamisessa 
yrityksiä, jotka sijaitsevat EU:n tai Euroopan talousalueen ("ETA") ulkopuolella. Henkilötietoja siirretään EU:n 
tai ETA:n ulkopuolelle vain asianmukaisen siirtoperusteen nojalla ja Tietosuojalainsäädännön vaatimusten 
mukaisesti. 

7. Miten henkilötietojasi käsitellään ja suojataan? 

JNS käsittelee henkilötietojasi ainoastaan niitä edellä kuvattuja tarkoituksia varten, joiden toteuttamiseksi 
tiedot on alun perin kerätty. Henkilötietojesi suojaaminen on meille tärkeää ja noudatamme henkilötietojesi 
käsittelyssä Tietosuojalainsäädännön asettamia huolellisuus- ja suojaamisvelvoitteita sekä hyvää 
tiedonhallintatapaa. Meillä on käytössämme asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet, joilla 
varmistetaan henkilötietojen asianmukainen turvaaminen esimerkiksi luvattomalta ja lainvastaiselta 
käsittelyltä sekä suojataan tällaisen toiminnan aiheuttamalta häviämiseltä, tuhoutumiselta tai 
vahingoittumiselta. Suojaamme sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot esimerkiksi palomuurein, 
salasanoin ja muin tietoturvatoimialalla yleisesti käytössä olevin ja hyväksyttävin teknisin keinoin. 
Säilytämme manuaalisesti ylläpidettävät aineistot tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty. Ainoastaan 
yksilöidyillä työntekijöillämme ja toimeksiannostamme toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy rekisterin 
sisältämiin henkilötietoihin heidän tehtäviensä edellyttämissä laajuuksissa. 

8. Kuinka kauan henkilötietojasi säilytetään? 

Noudatamme toiminnassamme lakiin perustuvia säilytysaikoja ja säilytämme henkilötietojasi kilpailujen ja 
arvontojen osallistujarekisterissä vain niin kauan ja siinä laajuudessa, kuin se on tarpeellista niiden käsittelyn 
tarkoitusten kannalta. 

Kilpailujen ja arvontojen osallistujarekisterin henkilötietoja säilytetään niin kauan, kuin ne ovat tarpeen 
kilpailujen tai arvontojen voittajien valitsemista tai arpomista varten, voittajille ilmoittamista ja mahdollisen 
palkinnon toimittamista varten sekä kilpailujen yhteydessä meille mahdollisesti toimittamasi sisällön 
käyttämiseen liittyviä toimenpiteitä varten. Hävitämme henkilötietosi heti edellä kuvattujen toimenpiteiden 
jälkeen, pois lukien Instagram, jossa julkaisut perustuvat hashtagien käyttöön ja sisältö on käyttäjän omaa, 
johon sovelletaan Instagramin tietosuojakäytäntöjä. 

9. Mitä oikeuksia sinulla rekisteröitynä on? 

Rekisteröitynä sinulla on seuraavat oikeudet kilpailujen ja arvontojen osallistujarekisteriin tallennettuja 
henkilötietojasi koskien: 

• Oikeus saada pääsy ja tarkastaa tietosi: Sinulla on oikeus saada meiltä vahvistus siitä, että sinua 
koskevia henkilötietoja käsitellään tai että niitä ei käsitellä, ja jos näitä henkilötietoja käsitellään, 
oikeus saada pääsy kaikkiin sen kilpailujen ja arvontojen osallistujarekisterissä oleviin 
henkilötietoihisi sekä tarkastaa henkilötietosi.  
 

• Oikeus tietojesi korjaamiseen, poistamiseen ja käsittelyn rajoittamiseen: Sinulla on oikeus vaatia 
meitä oikaisemaan sinua koskevat virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet 
henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä. Sinulla on oikeus pyytää meitä poistamaan sinua koskevat 
henkilötiedot, mikäli kyseisiä henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne on alun 
perin kerätty tai joita varten niitä on käsitelty, taikka jos epäilet henkilötietoja käsiteltävän 
lainvastaisesti, tai mikäli henkilötiedot on poistettava (rekisterinpitäjään sovellettavan) lakisääteisen 
velvoitteen noudattamiseksi. Sinulla on myös oikeus pyytää tietojesi käsittelyn rajoittamista. 
Huomioithan, että henkilötietojesi poistaminen tai käsittelyn rajoittaminen voi johtaa siihen, että 
emme sen johdosta voi käsitellä henkilötietojasi enää tavalla, joka mahdollistaa osallistumisesi siihen 
kilpailuun tai arvontaan, jota varten henkilötietosi on kerätty. 



  

 

 
• Oikeus vastustaa tietojesi käsittelyä: Sinulla on oikeus vastustaa sinua koskevien henkilötietojen 

käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseen liittyvällä perusteella silloin, kun käsittely 
perustuu JNS:n oikeutettuun etuun. Poikkeuksena tähän on tilanne, jossa JNS voi osoittaa, että 
käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää rekisteröidyn edun, tai 
jos käsittely on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi. Huomioithan, 
että henkilötietojesi käsittelyn vastustaminen voi johtaa siihen, että emme sen johdosta voi käsitellä 
henkilötietojasi enää tavalla, joka mahdollistaa osallistumisesi siihen kilpailuun tai arvontaan, jota 
varten henkilötietosi on kerätty. 
 

• Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen: Sinulla on oikeus siirtää JNS:lle toimittamasi 
henkilötiedot toiselle rekisterinpitäjälle. Siirto-oikeus koskee automaattisesti käsiteltyjä 
henkilötietoja, joiden käsittely perustuu antamaasi suostumukseen tai sopimukseen, jossa olet 
osallisena. JNS toimittaa sinulle tiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa 
muodossa sekä suoraan toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on teknisesti mahdollista. 
 

• Oikeus suostumuksen peruuttamiseen: Tilanteissa, joissa henkilötietojasi käsitellään antamasi 
suostumuksen perusteella, sinulla on milloin tahansa oikeus peruuttaa kyseiseen käsittelyyn 
antamasi suostumus ottamalla meihin yhteyttä. 

Mikäli haluat käyttää edellä kuvattuja oikeuksiasi, haluat saada henkilötietojesi käsittelystä lisätietoja tai 
sinulla on niiden käsittelystä huomautettavaa, voit milloin tahansa olla yhteydessä meihin sähköpostitse 
osoitteeseen rekisteri(a)jnfoundation.fi. 

10. Valitus valvontaviranomaiselle 

JNS:n tavoitteena on aina ratkaista henkilötietojesi käsittelyä koskevat erimielisyydet suoraan kanssasi. 
Mikäli JNS ei mielestäsi ole käsitellyt henkilötietoja soveltuvan Tietosuojalainsäädännön mukaisesti, sinulla 
on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle. Valvovan viranomaisen yhteystiedot ovat: 

Tietosuojavaltuutetun toimisto 
PL 800 
00531 HELSINKI 
käyntiosoite: Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki 
sähköposti: tietosuoja@om.fi  
vaihde: 029 56 66700 
www.tietosuoja.fi. 

11. Tietosuojaselosteen muuttaminen 

Pyrimme jatkuvasti kehittämään palvelujamme sekä yksityisyyden suojaa koskevia käytäntöjämme, ja 
pidätämme siksi oikeuden muuttaa tätä Tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä tällä sivulla. Muutokset 
voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Suosittelemme tutustumaan Tietosuojaselosteen 
sisältöön säännöllisesti. 

http://www.tietosuoja.fi/

