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1 Rekisterinpitäjä 
1. Enymind Production Oy (jäljempänä Yhtiö)

Postiosoite: Kekkolantie 14 C 19, 40520 Jyväskylä
Sähköpostiosoite: support at enymind.fi

2 Rekisterinhoitaja
1. Juho Tykkälä

Sähköpostiosoite: juho.tykkala at enymind.fi

3 Tietosuojavastaava
1. Juho Tykkälä

Sähköpostiosoite: juho.tykkala at enymind.fi

4 Rekisterin nimi
1. Enymind Oy Asiakas- ja tulostietojärjestelmä

5 Tietojen keräys- ja käsittelytarkoitus
1. Asiakastietojärjestelmässä ylläpidetään asiakassuhteen kannalta välttämättömiä tietoja asiakkaasta 

ja asiakkaan yhteyshenkilöistä. Asiakastietojärjestelmästä luovutetaan tietoja vain Yhtiön edustajien 
käyttöön heidän omilla henkilökohtaisilla tunnuksillaan. Tietoja käytetään asiakassuhteen 
hoitamiseen, asiakasyhteydenpitoon ja markkinointiin.

2. Tulostietojärjestelmässä talletetaan asiakkaiden sinne toimittamia kilpailutapahtuman osallistuja- ja 
tulostietoja. Tulostietojärjestelmästä luovutetaan sinne talletettuja tietoja järjestelmän luonteen vuoksi
julkisesti ilman tietojen lukuhetkellä tehtävää käyttäjän tunnistautumista.

3. Rekisteröidyllä on henkilötietolain 523/1999 30 § sekä GDPR 18. artiklan mukainen oikeus kieltää tai
rajoittaa rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä 
ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja 
sukututkimusta varten, tai muuten kieltää rekisteriin talletettujen tietojen käyttö, jos niiden 
oikeellisuus tai lainmukaisuus on kyseenalainen.

Henkilötietolaki 523/1999 24 § ja 30 §
GDPR 18. artikla



6 Asiakastietojärjestelmän tietosisältö
1. Asiakkaan perustiedot

1. Asiakasyrityksen tai -yhteisön nimi

2. Asiakasyrityksen Y-tunnus tai yhteisön rekisterinumero

3. Asiakasnumero

4. Asiakkastietojen kirjauspäivämäärä ja -kellonaika

5. Asiakkaan laskutusosoite

1. Jakelu- tai katuosoite, Postinumero, Postitoimipaikka, Valtio

6. Asiakkaan toimitusosoite

1. Jakelu- tai katuosoite, Postinumero, Postitoimipaikka, Valtio

7. Asiakaskohtainen käyttäjätunnus

8. Asiakaskohtainen salasana

9. Asiakkaan sopimussuhteen ennakoitu päättymispäivämäärä ja -kellonaika

2. Asiakkaan yhteyshenkilöiden perustiedot

1. Yhteyshenkilön etu- ja sukunimi

2. Yhteyshenkilön puhelinnumero

3. Yhteyshenkilön sähköpostiosoite

4. Yhteyshenkilön tietojen kirjauspäivämäärä ja -kellonaika

3. Asiakaspalvelutilanteissa kerätyt tiedot

1. Yhtiön ja asiakkaan välillä käydyt kirjalliset keskustelut ja niiden päivämäärät ja kellonajat

2. Tilauserittelyt, toimituserittelyt, laskutuserittelyt

4. Sanallinen selvitys, päivämäärä ja kellonaika asiakkaan esittämästä kiellosta tai rajoituksesta tietojen
käyttöön henkilötietolain 523/1999 30 § tai GDPR 18. artiklan kuvaamin oikeuksin



7 Tulostietojärjestelmän tietosisältö
1. Tapahtuman perustiedot

1. Tapahtuman nimi

2. Tapahtuman päivämäärä ja -kellonaika

3. Tiedot tapahtuman etenemisestä

1. Kilpailuerien nimitiedot

2. Kilpailuerien päivämäärät ja -kellonajat

2. Tapahtuman tulostiedonsiirron kannalta välttämättömät tiedot

1. Tietoja lähettävän verkkoliittymän IP-osoite

2. Tietojen toimituspäivämäärä ja kellonaika

3. Tapahtuman osallistujan perustiedot

1. Osallistujakohtainen tunnistenumero

2. Osallistujan kilpanumero

3. Osallistujan nimitiedot (tietojen luonne riippuu tulostiedon toimittajasta)

1. Mahdollisesti yksi tai useampi; Lempinimi, Etunimi, Sukunimi, Joukkuenimi

4. Osallistujan urheiluseura

5. Osallistujan urheiluvälineen merkki ja tyyppi

6. Osallistujan sponsoreiden nimitiedot

4. Tapahtuman osallistujan tapahtumassa saavutetut tulostiedot

1. Osallistujan lajikohtaiset luokitustiedot

2. Osallistujan eräkohtainen tulos ja/tai lopputulos

1. Mahdollisesti yksi tai useampi; Kierrosaika, Kokonaisaika, Pistetulos



8 Rekisterin tietolähteet
1. Asiakastietojärjestelmän tietolähteinä ovat asiakkaan itse sopimuksen tekohetkellä Yhtiön 

edustajalle toimittamat asiakastiedot. Asiakastiedot tarkistetaan ennen sopimuksen tekoa Patentti- ja
rekisterihallituksen ylläpitämästä Yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä (YTJ) ja täydennetään 
tarvittavilta osin tästä järjestelmästä saatavilla tiedoilla, kutenkin vain sillä laajuudella, mitä tässä 
rekisteriselosteessa on kuvattu.

2. Tulostietojärjestelmän tietolähteinä ovat Yhtiön asiakkaiden sinne toimittamat tapahtumakohtaiset 
tulostiedot. Yhtiö ei käsittele tulostietoja ilman asiakkaan erillistä suostumusta. Asiakas on aina 
aktiivinen osapuoli tulostietojen järjestelmään toimittamisessa. Edellä mainitun lisäksi järjestelmään 
kerätään sen toiminnan kannalta välttämättömät tiedot, jotka ovat kuvattu tässä rekisteriselosteessa.

Henkilötietolaki 523/1999 26 §

9 Tietojen luovutukset ja tietojen siirto
1. Asiakastietojärjestelmästä ei luovuteta tietoja kolmansille osapuolille. Tietoja voidaan siirtää 

henkilötietolain sallimissa rajoissa Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

2. Tulostietojärjestelmään tässä rekisteriselosteessa kuvatut ja talletetut tiedot ovat julkisesti saatavilla 
ilman käyttäjätunnistautumista kaikille julkiseen Internetiin liitetyille osapuolille.

Henkilötietolaki 523/1999 22 §

10 Rekisterin tietoturva
1. Rekisterin kattamat järjestelmät; asiakastietojärjestelmä ja tulostietojärjestelmä ovat eriytetty 

loogisesti verkkotasolla. Nämä kaksi loogista verkkoa ovat suojattu sekä ulkopuolisilta, että 
verkkojen välisiltä yhteydenotoilta palomuurilla, joka on asetettu päästämään läpi vain järjestelmän 
toiminnan kannalta olennaiset yhteydenotot. Tulostietojärjestelmällä ei ole suoraa verkkopääsyä 
asiakastietojärjestelmän näennäiseen verkkoalueeseen, vaan tarvittavat tiedot järjestelmien välillä 
siirretään passiivisesti tallentaen tieto toisen järjestelmän verkkoalueella olevalle taltiolle, josta toinen
järjestelmä sen tarvittaessa poimii. Passiivinen tietojen siirto ja tallennus kattaa vain välttämättömien 
tietojen siirron, kuten tulostietojärjestelmän tarvitseman tiedon asiakassuhteen olemassaolosta. 
Tulostietojärjestelmän saataville ei saateta turhia tietoja asiakastietojärjestelmästä.

2. Järjestelmän käyttäjillä ei ole mahdollisuutta asettaa omaa personoitua salasanaa järjestelmään tai 
järjestelmän osaan. Henkilökohtanen salasana luodaan tunnuksen luontitilanteessa tai käyttäjän niin 
pyytäessä uudestaan käyttäen kryptoanalyyttisesti kestävää näennäissatunnaislukugeneraattoria. 
Luotu salasana on tallennettu järjestelmiin suolatussa tiivistemuodossa, eikä sitä ei voida palauttaa 
alkuperäiseen muotoonsa. Käyttäjän todennus tapahtuu muuttamalla käyttäjän syöttämä salasana 
tiivistemuotoon ja vertaamalla sitä järjestelmään tallennettuun vastaavaan muotoon.

3. Yksittäistä henkilöä koskevat asiakastietojärjestelmään talletetut henkilötiedot ilmoitetaan ainoastaan
lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, esimerkiksi henkilön omasta tai viranomaisen 
lakiin perustuvasta pyynnöstä.

4. Ainoastaan Yhtiön edustajilla on pääsy asiakastietojärjestelmään. Jokainen yhtiön edustaja 
tunnistetaan henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla järjestelmän tietoja käsiteltäessä. 
Tilanteessa, jossa asiakastietojärjestelmän tietoja käsitellään tietoverkon yli, on verkkoliikenne 
salattu TLS 1.2 protokollalla tai vastaavalla käyttäen kryptoanalyyttisesti ajantasaista ja kestävää 
salausmenetelmää.

5. Asiakastietojärjestelmän tietosisällön varmuuskopiot talletetaan salatussa muodossa 
varmennetaltiolle käyttäen kryptoanalyyttisesti ajantasaista ja kestävää salausmenetelmää.

6. Käytettyjen salausmenetelmien avainhallinta on kovennettu HSM-järjestelmän avulla, jota säilytetään
lukituissa tiloissa.

Henkilötietolaki 523/1999 32 §
GDPR 32. artikla



11 Tarkastusoikeus
1. Jokaisella rekisteriin talletetulla henkilöllä on oikeus välttämättömät tiedot ilmoitettuaan saada tietää, 

mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu, tai ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja.

2. Henkilö voi erillisestä pyynnöstä tilata tiedot lähettämällä kirjallisen ja allekirjoitetun tilauksen tässä 
rekisteriselosteessa mainittuun rekisterinpitäjän osoitteeseen.

3. Välttämättömät tiedot järjestelmästä haun suorittamiseksi ja tietojen hakijalle vastauksena 
toimittamiseksi ovat: etu- ja sukunimi, postiosoite, postinumero, postitoimipaikka. Vastaus 
toimitetaan kirjallisesti postilla. Pyyntöön reagointiaika on yksi kuukausi. Aineisto toimitetaan 
erillisestä pyynnöstä koneluettavassa muodossa mahdollistaen sen siirron toiseen rekisteriin.

Henkilötietolaki 523/1999 26 §
GDPR 12.-22. artiklat

12 Virheellisen tiedon korjausoikeus ja tiedon poisto-oikeus
1. Jos rekisteriin talletettu henkilö saa tietoonsa, että hänestä on talletettu virheellistä tietoa kyseiseen 

rekisteriin, on hänellä oikeus saada tietonsa korjatuksi tai poistetuksi tästä rekisteristä.

2. Henkilö voi erillisestä pyynnöstä pyytää tietojaan korjattavan tai poistettavan lähettämällä kirjallisen 
ja allekirjoitetun tilauksen tässä rekisteriselosteessa mainittuun rekisterinpitäjän osoitteeseen.

3. Välttämättömät tiedot järjestelmästä haun suorittamiseksi ja tietojen korjaamiseksi tai poistamiseksi 
ovat: etu- ja sukunimi, postiosoite, postinumero, postitoimipaikka, sekä erittely korjatuista tiedoista tai
erittely tiedoista, jotka henkilö tahtoo rekisteristä poistettavan. Kuittaus toimeenpanosta toimitetaan 
takaisin tilaajalle kirjallisesti postilla. Pyyntöön reagointiaika on yksi kuukausi.

Henkilötietolaki 523/1999 29 §
GDPR 12.-22. artiklat

13 Kielto tietojen tallettamiseen tulostietojärjestelmään
1. Tästä rekisteriselosteesta ilmi käyvän tulostietojärjestelmän julkisen luonteen vuoksi Yhtiön ei ole 

kohtuullisilla toimilla mahdollista kestävästi estää yksittäistä henkilöä koskevien tietojen tallettamista 
tulostietojärjestelmään. Tilanteessa, jossa henkilö kokee tulostietojärjestelmässä jo talletettujen 
tietojen olevan virheellisiä tai tahtoo tietoja poistettavan, on hän velvollinen ottamaan yhteyttä tässä 
rekisteriselosteessa kuvatulla tavalla rekisterinpitäjään. Pyyntöön reagointiaika on yksi kuukausi.

2. Tilanteessa jossa henkilö ei halua tulevaisuudessa tietojaan talletettavan tulostietojärjestelmään, on 
henkilö velvollinen olemaan yhteydessä kyseisen tapahtuman järjestäjään, johon hän on aikeissa 
osallistua, jotta tietojen tallettamista tulostietojärjestelmään voidaan rajoittaa tarvittavilta osin.

GDPR 12.-22. artiklat

Tämä asiakirja on digitaalisesti allekirjoitettu. 
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