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Rekisterin kuvaus:
Heavy Metal Knitting - verkkopalvelun rekisteri
Rekisteröidyt ja tietolähteet
Keräämme ja tallennamme tähän rekisteriin tietoja ainoastaan, https://heavymetalknitting.fi/-verkkosivuston käyttäjistä.
Miksi, ja millä perusteella Taito Pohjois-Karjala Ry kerää tietoa?
Taito Pohjois-Karjala Ry kerää välttämättömiä tietoja kilpailun järjestämistä, verkkosivuston
kehittämistä ja ylläpitoa varten.
Mitä henkilötietoja rekisteriin voidaan tallentaa?
Rekisteriin voidaan tallentaa seuraavia tietoja:
● Henkilön nimi
● Yhteystiedot (osoite, sähköposti)
● Www-sivustojen osoitteet / sosiaalisen median profiilit (linkki osallistumisvideoon)
Mitä ovat evästeet (cookies) ja kuinka voit poistaa ne?
Evästeiden (pieniä sivuilla vierailun aikana koneellesi tallentuvia tekstitiedostoja) avulla
parannamme verkkosivumme käyttökokemusta.
Tälle verkkosivulle on asennettu Google Analytics, sekä Facebook Pixel, jotka keräävät
evästeinä anonyymiä tietoa kävijöistä – henkilötietoja ei kerätä, eikä yksittäistä kävijää voi
tunnistaa. Evästeitä ei kerätä muuten kuin edellä mainituin keinoin.
Mikäli haluat poistaa evästeet käytöstä, voit tehdä sen käyttämäsi selaimen asetuksista.
Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä
viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista ja
muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.
Tietojen luovutus
Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin
kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

Verkkosivun turvallisuus
Heavy Metal Knitting- sivuilla on käytössä SSL sertifikaatti, eli käytämme salattua https
yhteyttä. WordPress sivumme käyttää myös Defender Pro-työkalua, jolla teemme ison
lisäkerroksen verkkosivun turvallisuuteen.
Lisätietoja Defender Pro pluginista:
Plugin: Defender Pro
Third parties / Kolmannet osapuolet
This site may be using WPMU DEV third-party cloud storage to store backups of its audit
logs where personal information is collected.
Tämä sivu voi käyttää WPMU DEV -kolmannen osapuolen pilvipalvelua tarkastuslokien
varmuuskopioiden tallentamiseen.
Lisädata / Additional data
This site creates and stores an activity log that capture the IP address, username, email
address and tracks user activity. Information will be stored locally for 1 year after the
competition and remotely for 1 year and 6 months. Information on remote logs cannot be
cleared for security purposes.
Tämä sivusto luo ja kerää lokia joka kerää IP osoitteen, käyttäjänimen, sähköpostiosoitteen ja
seuraa käyttäjien toimintaa sivulla. Tietoja säilötään paikallisesti yhden (1) vuoden ja vuoden
(1) ja kuuden (6) kuukauden ajan etänä. Tietoja ei voida poistaa etälokeista turvallisuussyistä.
Automaattinen päätöksenteko tai profilointi
Taito Pohjoiskarjala Ry ei missään tapauksessa käytä tämän rekisterin tietoja automaattisen
päätöksentekoon tai profilointiin.

Markkinointi
Hyväksymällä markkinoinnin sähköpostitse annat kilpailunjärjestäjälle sekä
yhteistyökumpaneille luvan lähettää sähköpostiviestejä koskien kilpailua sekä
oheispalveluita/-tuotteita. Markkinoinnista voi kieltäytyä milloin tahansa.
Muutokset
Tämä tietosuojaseloste voi muuttua ilman ilmoitusta. Mikäli muutos vaikuttaa merkittävästi
rekisteröidyn asemaan, ilmoitamme tästä asianosaisille ja/tai korostamme muutosta
sivuillamme. Mikäli tietosuoja- tai muussa lainsäädännössä tapahtuu muutoksia, päivitetään
tietosuojaselostetta ilman erillistä ilmoitusta.
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