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Rekisteriseloste
Meille Photokrafix Oy:ssä on tärkeää, että sinulla on asiakkaanamme turvallinen olo  siitä, miten 
käsittelemme henkilötietojasi. GDPR:n vaatimusten mukaisesti olemme tarkentaneet henkilötietojen 
käsittelyyn liittyviä toimintaperiaatteitamme, henkilötietojen käsittelyyn liittyviä tavoitteita sekä oikeuksia, 
jotka sinulla asiakkaanamme on.

Photokrafix Oy pyrkii olemaan mahdollisimman läpinäkyvä toiminnassaan. Siksi meille on tärkeää, että sinä 
asiakkaanamme ymmärrät, mitä teemme henkilötiedoillasi ja että luotat siihen, että käsittelemme 
henkilötietojasi turvallisella ja varmalla tavalla.

Henkilötietojen rekisterinpitäjänä Photokrafix Oy pyrkii jatkuvasti varmistamaan, että tuotteemme, 
palvelumme ja sisäiset prosessimme täyttävät henkilötietojen käsittelyyn liittyvät vaatimukset.

1. Rekisterinpitäjä 

Photokrafix Oy

Käyntiosoite: 
Lapinkävijäntie 1, 96100 Rovaniemi

Postiosoite:
Jouttikankaantie 124, 96700 Rovaniemi

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa :

Jorma Simonen
Jouttikankaantie 124
96700 Rovaniemi
040 758 2809
jorma@photokrafix.fi

2. Rekisteröidyt 

Photokrafix Oy:n ylläpitämiin rekistereihin tallennetaan asiakkaiden tietoja asiakassuhteen syntyessä. 
Asiakkaalla tarkoitetaan henkilöä, joka on antanut toimeksiannon itsensä, huoltamansa henkilön tai muun 
kohteen valokuvaamisesta tai videokuvaamisesta. Asiakkaaksi katsotaan myös henkilöt, joiden 
toimeksiannosta suoritetaan muuta Photokrafix Oy:n tarjoamaa palvelua.

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus 

Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella.

Henkilötietoja käytetään laskutukseen, tarjouksien antamiseen, sopimuksiin, kuvamateriaalin arkistointiin 
sekä passikuvien lähettämiseen viranomaistahoille.



Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus 

Keräämiämme tietoja käytetään seuraavissa käyttökohteissa, joko yksistään tai näiden yhdistelmänä. Tietoja 
voidaan käyttää myös yhteydenpitoon osana asiakaspalveluprosessia.

Henkilötietojen käsitelyn ja rekisterin käsittelyn käyttötarkoitus on laskutuksen kohdentaminen, tarjouksien 
jättäminen, sopimuksien juridisen pätevyyden varmistaminen, valokuva- ja videomateriaalin arkistointi ja 
passikuvien toimittaminen ja yksilöiminen viranomaisille. 

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot 
Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot: 

ξ

Nimi

ξ

 Osoite

ξ

Sähköpostiosoite 

ξ

Puhelinnumero

ξ

Henkilötunnus (kerätään, mutta ei säilytetä)

Asiakastiedot 

ξ

tiedot ostetuista tuotteista / palveluista 

ξ

Valokuvia ja/tai videomateriaalia

Laskutukseen liittyvät tiedot tallennetaan paikallisesti laskutusjärjestelmään ja paperiseen kirjanpitoon sekä 
mahdollisesti kolmannen osapuolen tarjoamaan verkkolaskupalveluun (Danskebank). 

Tarjousdokumentaatio säilytetään sähköisenä paikalliselle levypalvelimelle tallennettuna. 

Valokuva- ja videomateriaali arkistoidaan paikalliselle levypalvelimelle tallennettuna hakemistokohtaisesti 
asiakkaan nimen mukaan nimettynä. 

 Osana kuvaustuotantoprosessia kuvamateriaalia voidaan koevedostaa ja saattaa asiakkaan nähtäväksi tai 
ladattavaksi käyttäen ulkopuolista palvelua (Kuvat.fi). Tuolloin varmistetaan, että yhteys on suojattu ja/tai 
että ainoastaan asiakkaalla itsellään on pääsyoikeus kuvamateriaaliin. 

Passikuvat arkistoidaan paikalliselle levypalvelimelle tallennettuna hakemistokohtaisesti asiakkaan nimen 
mukaan nimettynä. 



Tietosuojaseloste 25.5.2018

5. Rekisteröidyn oikeudet 

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen 
yhteystiedot 

Tarkastusoikeus 

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.  

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus 

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty 
lainvastaisesti.  

Suoramarkkinointikielto 

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin. 

Poisto-oikeus 

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme 
poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida 
poistaa.  

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä 
tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) 
määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen 
määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. 
asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia 
saadaan ratkaistua. 

Valitusoikeus 

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme 
henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. 

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:  www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html 

6. Säännönmukaiset tietolähteet 

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä. 

http://www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html


7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset 

Luovumme tietoja ja valokuvia Poliisin Lupapalveluille passihakemuksia varten. Poliisin Lupapalvelut on 
viranomaistaho, joka on sitoutunut noudattamaan tietosuoja-asetuksen vaatimuksia.  

Valokuvia ja tietoja voidaan hetkellisesti tallentaa osana asiakaspalveluprosessia Kuvat.fi 
-verkkokuvapalveluun. Olemme varmistaneet, että palveluntarjoaja noudattaa tietosuojalainsäädäntöä. 

Tietoja voidaan tallentaa osana laskutusprosessia Dansbankin verkkolaskupalveluun. Palveluntarjoaja on 
luotettu julkinen toimija, joka noudattaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin Photokrafix Oy:n ulkopuolelle.  

8. Käsittelyn kesto 

Tietoja säilytetään seuraavasti:

ξ

Laskutukseen liittyviä tietoja paikallisessa laskutusjärjestelmässä ja Danskebankin 
verkkolaskupalvelussa säilytetään kirjanpitolain edellyttämä aika.

ξ

Tarjouksiin sisällytettyjä tietoja säilytetään toistaiseksi.

ξ

Arkistoon tallennettu kuvamateriaali säilytetään toistaiseksi.

ξ

 Osana asiakaspalveluprosessia Kuvat.fi -palveluun tallennetut kuvat liitettyine tietoineen poistetaan 
asiakaspalveluprosessin päätyttyä.

ξ

Passikuvan toimittamista varten kerättyjä tietoja ei säilytetä Photokrafix Oy:n toimesta muilta kuin 
kuvien arkistoinnin osalta.

9. Henkilötietojen käsittelijät 

Tietoja käsittelevät ainoastaan Photokrafix Oy:n työntekijät, joita sitoo vaitiolovelvollisuus.  

Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme 
sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja 
muutoin asianmukaisesti. 

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle 

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.  

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi 

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin. 
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