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Henkilörekisterin tiedot 

1.  
Rekisterin nimi 

Lahja Huittisista – verkkopalveluun kirjautuvien tai verkkopalvelua 
käyttävien asiakasrekisteri 

2.  
Rekisterinpitäjä 
 
 
 

Nimi 
Huittisten kaupunki, elinvoimapalvelut / Kauppiasyhteistyö 

Yhteystiedot 
Risto Rytin Katu 36, 32700 Huittinen 
02 560 4111 (Vaihde) 

3.  
Rekisteristä vastaava 
viranhaltija, tehtävänimike ja 
yhteystiedot 
 

Riikka Peippo 
Elinvoimajohtaja 
riikka.peippo@huittinen.fi 
puh. 044 5604203 

4.  
Rekisterin yhteyshenkilö ja 
yhteystiedot 

Helena Kaitanen 
helena.kaitanen@huittinen.fi 
puh. 044 7730103 

5. 
Henkilötietojen käsittelyn 
tarkoitus 

Lahjan antajien ja lahjan vastaanottajien yhteystietojen kerääminen 
lahjan toimittamista ja laskutusta varten. 

6.  
Henkilötietojen käsittelyn 
lainmukaisuus 
 

☐ Yleinen etu/Julkisen vallan käyttö 

☐ Lakisääteinen velvoite 
 

☒ Suostumus 

☐ Sopimuksen täytäntöönpano 
 

☐ Rekisteri on viranomaistoiminnan rekisteri 

☐ Rekisteri on julkishallinnon vapaaehtoisen tehtävän rekisteri 
 

☐  Rekisterin tietoja käytetään automatisoituihin yksittäispäätöksiin, 
       profilointi mukaan lukien  
(Profiloinnilla tarkoitetaan henkilötietojen automaattista käsittelyä, jossa 
arvioidaan ihmisen henkilökohtaisia ominaisuuksia) 
        
       Mihin? 
 
Toimintaa ohjaava lainsäädäntö: 
EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679) 
Tietosuojalaki (1050/2018) 
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7.  
Rekisterissä olevat 
henkilötiedot 
 

Yritysten yhteyshenkilöiden ja lahjan saajien nimi, postiosoite, 
puhelinnumero ja sähköposti. Tiedot annetaan henkilön palveluun 
rekisteröitymisen yhteydessä. 

8.  
Rekisteritietojen 
ylläpitojärjestelmät 
(järjestelmän/sovelluksen 
nimi/nimet) 
 

Lahja Huittisista -palvelun järjestelmä.  
Verkkosivun osoite www.lahjahuittisista.fi 
 

9. 
Rekisterissä on manuaalista 
(paperi) aineistoa 

☒Ei 

☐Kyllä 

10.  
Rekisterin tietolähteet 
 

Verkossa täytettävät yhteystietokentät 

11. 
Tietojen suojaamisen 
periaatteet 

Tiedosto on tallennettu Huittisten Sanomalehti Oy:n sisäiselle 
suojatulle verkkoasemalle.  

12. 
Rekisterin henkilötietojen 
käsittelyä on ulkoistettu 
toimeksiantosopimuksella 

Ei ☐ 

Kyllä ☒ 
Lisätietoa ulkoistetusta käsittelystä: Huittisten kaupunki ostanut palvelun 
Mainostoimisto Huimalta/ Huittisten Sanomalehti Oy 
 

13. 
Rekisterissä olevien tietojen 
luovutus 

Tietojen säännönmukainen luovutus 

☐Ei 

☒Kyllä 
Minne? Lahjoja tarjoaville Huittisten kauppiasverkoston jäsenille. 
Tietojen luovutuksen peruste: Lahjan antajan tiedot tarvitaan laskutusta 
varten ja lahjan saajan tiedot lahjan noutamista varten. 

14. 
Rekisterin tietojen siirto 
kolmanteen maahan tai 
kansainväliselle järjestölle EU:n 
tai Euroopan talousalueen 
(ETA) ulkopuolelle 

 

☒Ei 

☐Kyllä 
 
Minne? 

15.  
Henkilötietojen säilytysajat 

Henkilötiedot poistetaan Lahja Huittisista -järjestelmästä kolmen 
kuukauden kuluttua lahjakampanjan päättymisestä.  
 

16. 
Rekisteröidyn oikeudet 

Rekisteröidyn oikeudet ja niiden toteuttamiseen liittyvät ohjeet löytyvät 
osoitteesta www.huittinen.fi/tietosuoja 

 

http://www.huittinen.fi/tietosuoja

