Suomen Numeropalvelu Oy – Finlands Nummertjänst Ab
Tietosuojaseloste
Tietosuoja-asetuksen mukainen seloste henkilötietojen käsittelytoimista
Rekisterinpitäjä
Suomen Numeropalvelu Oy (y-tunnus 0792060-0)
PL 202
00241 Helsinki
Käyntiosoite: Televisiokatu 4, 00240 Helsinki
Puh. 020 442 2122
Valtakunnallinen tilaajatietokanta koostuu useiden teleyritysten toimittamista liittymätiedoista, joissa
vastuullinen rekisterinpitäjä on liittymäsopimuksen tehnyt teleyritys.
Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö
Krista Koskinen
Email: snoy@118.fi
Rekisterin nimi
Suomen Numeropalvelun valtakunnallinen tilaajatietokanta
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset sekä käsittelyn oikeusperuste
Henkilötietoja käsitellään sähköisen viestinnän palvelulain (917/2014) mukaisen yhteystietopalvelun
(valtakunnallinen tilaajatietokanta) muodostamiseksi sekä sen tarjoamista varten.
Tilaajatietokannan oikeusperuste on tietosuoja-asetuksen mukaisesti 6.1 c), eli käsittely on tarpeen
rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.
Lakisääteinen velvoite on laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014).
Rekisterin käyttötarkoitus
Rekisterin tietoja käytetään puhelinluetteloiden ja numeropalveluiden (yhteystietopalvelun) ja niihin
läheisesti liittyvien lisäarvopalvelujen tuottamiseen ja tarjoamiseen sähköisen viestinnän palvelulain ja
muun soveltuvan lainsäädännön mukaisesti. Rekisterin sisältämiä tietoja voidaan käyttää suoramainontaan,
etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin, mielipide- tai markkinatutkimukseen taikka muihin näihin
rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin.
Rekisterin sisältämät henkilötietoryhmät
Rekisterissä voidaan käsitellä seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja:
•

käyttäjän ja/tai tilaajan etu- ja sukunimet

•

käyttäjän ja/tai tilaajan osoitteet

•

käyttäjän ja/tai tilaajan sähköpostiosoitteet

•

käyttäjän ja/tai tilaajan kiinteän puhelinliittymän numero ja muut siihen liittyvät tiedot

•

käyttäjän ja/tai tilaajan matkapuhelinliittymän numero ja muut siihen liittyvät tiedot

Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötietoja kerätään teleyrityksiltä.
Tietojen luovutus
Rekisterinpitäjällä on yhteystietopalveluntarjoajana velvollisuus luovuttaa luettelossa julkaistaviksi
ilmoitettuja tietoja myös muille luettelo- ja numeropalveluiden tarjoajille. Rekisterinpitäjä voi luovuttaa
rekisterissä olevia henkilötietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimisissa ja velvoittamissa rajoissa.
Rekisterin suojaus
Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja.
Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät
käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.
Tietojen siirto
Rekisterin sisältämiä tietoja ei siirretä EU/ETA alueen ulkopuolelle.
Pääsy henkilötietoihin ja rekisteröidyn muut oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä tieto, käsitelläänkö hänen tietojaan. Jos tietoja
käsitellään, rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut tietonsa.
Rekisteröity voi osoittaa tarkastuspyynnön kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Tarkastuspyyntö tulee lähettää
kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:
Suomen Numeropalvelu Oy
PL 202
00241 Helsinki
tai sähköpostitse osoitteeseen snoy@118.fi.
Rekisterinpitäjän tulee varmistua pyynnön tekijän henkilöllisyydestä. Tietojen kysely on maksutonta. Mikäli
rekisteröity pyytää useampia jäljennyksiä tai esittää uuden tarkastuspyynnön kuuden (6) kuukauden sisällä
edellisestä tarkastuspyynnöstä, Fonecta voi veloittaa hallinnollisiin kustannuksiin perustuvan kohtuullisen
maksun.
Poisto-, oikaisu- ja vastustuspyyntö tehdä liittymän tarjoavalle teleoperaattorille, josta tieto välittyy
Suomen Numeropalvelu Oy:lle seuraavana päivänä.
Rekisteröidyillä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun
suoramarkkinointiin sekä mielipide- tai markkinatutkimukseen ja oikeus vaatia virheellisen tiedon
korjaamista ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjälle kirjeitse osoitteeseen Suomen Numeropalvelu Oy
Televisiokatu 4, 00240 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen snoy@118.fi.
Rekisteröidyllä on oikeus valittaa henkilötietojen käsittelyn epäkohdista rekisterinpitäjälle, henkilötietojen
käsittelijälle tai valvovalle viranomaiselle (Suomessa tietosuojavaltuutettu).
Automatisoidut päätökset ja profilointi
Tilaajatietorekisterin tietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon.
Seloste päivitetty 25.5.2018.

