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GAME CAVE OY:N KILPAILUJEN HENKILÖTIETOREKISTERI 

Game Cave Oy:n yleinen tietosuojaseloste löytyy osoitteesta 
www.gamecave.fi/tietosuojaseloste. Tämä rekisteriseloste on 
ainoastaan tietosuojaselostetta täydentävä, kilpailuihin ja 
arvontoihin liittyvä rekisteriseloste. 

1. REKISTERINPITÄJÄ 

Game Cave Oy 

Y-tunnus 3021258-1 

Pihatörmä 1 A 12, 02240 Espoo 

050 375 5244 

2. REKISTERISTÄ VASTAAVAN HENKILÖN YHTEYSTIEDOT 

Puhelin: 050 375 5244 

Sähköposti: rami[ät]gamecave.fi 

3. REKISTERIN NIMI 

Game Cave Oy:n kilpailujen henkilötietorekisteri 

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS 

Game Cave Oy järjestää arvontoja ja kilpailuja, joihin 
luonnolliset henkilöt voivat ottaa osaa. Arvonnat ja kilpailut 
ovat voimassa määräajan, alkamispäivästä päättymispäivään. 

Voittajien arvonta suoritetaan järjestäjän ilmoittamana 
ajankohtana. Arvonnoissa voittajat arvotaan vastanneiden 
joukosta. Kilpailuissa voittajat selvitetään vastausten 
perusteella. Mikäli yhtä oikeita vastauksia on useita, arvotaan 
voittaja(t). Kilpailuissa voi olla myös arvontaosuus, jossa 
voittajat arvotaan kilpailuun osallistuneiden joukosta. 

Kilpailut voivat olla avoimesti yleisölle tarkoitettuja tai ne voi 
olla rajattu tietyn henkilöryhmään kuuluville. 

Kunkin kilpailun kohdalla on kuvattu erikseen säännöt, joiden 
mukaan kilpailu etenee ja kuinka voittajat valitaan. 

Osallistumalla kilpailuun henkilö hyväksyy sen, että 
osallistumisen yhteydessä annettuja tietoja voidaan käyttää 
markkinoinnissa. Laillisena perusteena on henkilön antama 
suostumus, kun henkilö osallistuu kilpailuun. Ilman 
suostumusta kilpailuun ei voi osallistua. 

5. TIETOSISÄLTÖ 

1. Henkilön nimi ja yhteystiedot 
2. Kilpailuun liittyvät vastaukset 

6. TIETOJEN LÄHDE  

Tiedot saadaan kilpailuun osallistuvalta henkilöltä itseltään. 

7. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET 

Tietoja luovutetaan edelleen kilpailun taikka arvonnan 
järjestämiseen osallistuneelle taholle. Kilpailuun taikka 
arvontaan osallistunut taho ylläpitää omaa 
markkinointirekisteriään, jonne tietoja saatetaan tallentaa. 

8. TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN 
SISÄLLÄ 

Tietoja siirretään ja säilytetään tietosuoja-asetuksen 
mukaisesti. Tarkemmat tiedot henkilötietojen säilyttämisestä 
löydät Game Cave Oy:n tietosuojaselosteesta 
www.gamecave.fi/tietosuojaseloste. 

9. TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN 
ULKOPUOLELLE 

Henkilötietojen käsittelyä voi tapahtua myös EU:n ja ETA:n 
ulkopuolella. Tällöin Game Cave Oy huolehtii tietosuojan 
toteutumisesta seuraavasti:  

1. Edellyttämällä, että EU ja valtio, jossa käsittely tapahtuu, ovat 
sopineet tästä mahdollisuudesta ja että henkilötietojen 
käsittelyä suorittava yritys on virallisesti sitoutunut tähän 
sopimukseen tai 

2. Sopimalla Euroopan komission hyväksymiä 
mallisopimuslausekkeita käyttäen, ja muuten siten, että 
henkilötietojen käsittely tapahtuu tämän 
tietosuojalausekkeen mukaisesti. 

10. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET 

Rekisterin tietoihin on pääsy vain niillä Game Cave Oy:n 
työntekijöillä, joilla siihen on työhön liittyvä perusteltu tarve 
sekä asianmukaiset käyttäjätunnukset ja salasanat. 

Mikäli rekisterinpitäjä käyttää henkilötietojen käsittelyyn 
alihankkijoita, rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että 
henkilötietoja käsitellään alihankkijoiden toimestakin 
asianmukaisesti ja voimassa olevan lainsäädännön sekä 
mahdollisten muiden määräysten edellyttämällä tavalla. 

Tietojen suojauksesta ja luvattoman käytön estosta 
huolehditaan yhtäältä käyttäjäohjeistuksen ja -valvonnan ja 
sekä tiedottamisen avulla, ja toisaalta teknisten keinojen 
kuten suojausohjelmistojen ja -laitteiden, kuten palomuurien 
avulla.  

Henkilötietoja säilytetään niin kauan, kuin on tarpeen 
kilpailun tai muun rekisteriselosteessa mainitun tehtävän 
hoitamiseksi. Vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot 
poistetaan säännöllisesti, ellei laista ja asetuksista muuta 
aiheudu. 

11. TIETOJEN SÄILYTYS 

Henkilötiedot lisätään rekisteriin, kun henkilö osallistuu 
kilpailuun. 

Kilpailun säännöissä on mainittu ikäraja, jos sellainen on. 
Lasten osalta henkilötietoja ei kerätä ilman vanhemman 
suostumusta. Lapsen ikärajan määrittelee EU:n tietosuoja-
asetusta täydentävä kotimainen lainsäädäntö. 

Henkilötiedot poistetaan, kun kilpailun voittajat ovat selvillä / 
kun kilpailu on päättynyt. Tietoja voidaan kuitenkin säilyttää ja 
käyttää markkinointitarkoituksiin 1 vuoden verran kilpailun 
päättymisestä. 

13. REKISTERÖIDYN OIKEUDET 

Rekisteröidylle annetaan tietojen keräämisen yhteydessä 
tiedoksi: 

1. Tietojen käyttötarkoitus 
2. Laillinen peruste tietojen keräämiselle 
3. Tietojen säilytysaika 
4. Henkilön lakiin perustuvat oikeudet saada tietoa 

rekisterinpitäjältä itseään koskevista tiedoista.  

Rekisterin käyttötarkoituksen muutoksista ilmoitetaan tämän 
tietosuojaselosteen muutoksella sekä ilmoittamalla asiasta 
sekä Game Cave Oy:n verkkosivuilla. 

14. OIKEUS SAADA TIETOJA 

Rekisteröity voi esittää pyynnön päästä tietoihinsa ottamalla 
yhteyttä rekisteristä vastaavaan yhteyshenkilöön.  
Rekisteröidylle toimitetaan rekisteriote hänestä rekisterissä 
olevista tiedoista. Pyynnön yhteydessä henkilön on 
todistettava henkilöllisyytensä. 

15. OIKEUS TIETOJEN OIKAISEMISEEN 

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen oikaisemista 
ottamalla yhteyttä rekisteristä vastaavaan yhteyshenkilöön. 
Rekisteröidyn tiedot voidaan oikaista virheellisiltä osin 
pyynnöstä. Pyynnön yhteydessä henkilön on todistettava 
henkilöllisyytensä. 

16. OIKEUS TULLA UNOHDETUKSI 

Rekisteröity voi esittää pyynnön tulla unohdetuksi ottamalla 
yhteyttä rekisteristä vastaavaan yhteyshenkilöön. 

Rekisteröidyn tiedot poistetaan rekisteristä, mikäli tietojen 
säilyttämiseen ei ole lakiin tai viranomaismääräykseen 
perustuvaa perustetta. Pyynnön yhteydessä henkilön on 
todistettava henkilöllisyytensä. 
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17. OIKEUS SAADA TIEDOT SIIRRETYKSI 

Rekisteröity voi esittää pyynnön saada tiedot sähköisessä 
muodossa ottamalla yhteyttä rekisteristä vastaavaan 
yhteyshenkilöön.  

Rekisteröidylle toimitetaan sähköisesti hänestä rekisterissä 
olevat tiedot. Pyynnön yhteydessä henkilön on todistettava 
henkilöllisyytensä. 

18. OIKEUS VASTUSTAA AUTOMAATTISTA PROFILOINTIA 

Rekisterissä ei suoriteta automaattista profilointia. 
Suoritetaanko? 

19. OIKEUS SAADA ILMOITUS HENKILÖTIETOJEN 
TIETOTURVALOUKKAUKSESTA 

Mikäli rekisteröidyn henkilön tiedot ovat joutuneet 
tietoturvaloukkauksen kohteeksi, henkilölle ilmoitetaan 
asiasta. 

Tietoturvaloukkauksista tiedotetaan valvontaviranomaisille 
kulloinkin voimassa olevien määräysten edellyttämällä tavalla. 

20. OIKEUS TEHDÄ VALITUS VALVONTAVIRANOMAISELLE 

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianmukaiselle 
valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä 
koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan 
voimassaolevaa lainsäädäntöä. 

 


