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Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus, rekisteröintiperuste ja käsiteltävät tiedot
Elintarviketeollisuusliitto ry järjestää Tähtiteko-kilpailua, jossa palkitaan vuosittain merkittävin suomalaisiin
elintarvikkeisiin liittyvä teko. Kilpailun tavoitteena on lisätä suomalaisen elintarvikealan tunnettuutta sekä tuoda
esiin alan monipuolista osaamista ja edelläkävijyyttä. Ehdokkaan ilmoittaminen kilpailuun, kilpailuun
osallistuminen, kilpailun käytännön järjestelyt kuten myös yhteydenpito ehdottajiin ja osallistujiin sekä kilpailuun
liittyvä viestintä edellyttävät henkilötietojen käsittelyä. Ehdokkaan ilmoittajalle ja ehdokkaille voidaan lisäksi
toimittaa jatkossa tietoa Tähtiteko-kilpailusta.
Jos ehdokkaan ilmoittaja ei anna pyydettyjä tietoja tai suostumusta antamisena henkilötietojen käsittelyyn,
ehdokkaan ilmoittamista kilpailuun ei voida ottaa vastaan. Elintarviketeollisuusliitto ry pyytää kilpailuun
ehdotetuilta tahoilta lisäksi erikseen suostumuksen kilpailuun osallistumiseen.
Rekisterissä käsitellään Tähtiteko-kilpailuun ilmoitettuihin tahoihin ja heidän edustajiinsa liittyviä henkilötietoja
sekä ehdokkaiden ilmoittajien henkilötietoja. Reksiterissä voidaan käsitellä kilpailun järjestämisen kannalta
tarpeellisia tietoja: tällaisia ovat muun muassa ilmoittaja ja ehdokkaan tai ehdokkaan edustajan nimi ja
yhteystiedot.
Henkilötietojen säilytysaika
Henkilötietoja säilytetään vähintään niin kauan kuin on tarpeen Tähtiteko-kilpailuun ilmoittautumisen, siihen
osallistumisen, kilpailutapahtuman järjestämisen ja siihen liittyvän viestinnän järjestämiseksi. Tämän jälkeen tietoja
säilytetään, kunnes rekisteröity ilmoittaa, ettei jatkossa halua vastaanottaa viestintää tai hänen
sähköpostiosoitteestaan tulee ilmoitus virheellisestä tai toimimattomasta osoitteesta.
Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötiedot saadaan ehdokkaiden ilmoittajilta ja ehdokkailta itseltään.
Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja siirrot
Rekisteritietoja voidaan jakaa Elintarviketeollisuusliitto ry:n sisällä sekä kilpailutapahtuman sidosryhmien kesken
kilpailun järjestämistä varten. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
Rekisterin suojauksen periaatteet
Tietoja säilytetään teknisesti suojattuna. Pääsy tietoihin vaatii riittävät oikeudet sekä tunnistautumisen. Luvatonta
pääsyä estetään myös muun muassa palomuurien ja teknisen suojautumisen avulla. Ainoastaan nimetyillä henkilöillä
on oikeus käsitellä ja ylläpitää rekisterin tietoja, minkä lisäksi käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus. Henkilötietojen
käsittelijän kanssa on sovittu henkilötietojen käsittelystä ja siihen liittyen salassapidosta ja tietoturvasta.
Rekisteröidyn oikeudet
Ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjän yhteyshenkilöön rekisterissä olevalla henkilöllä on EU:n yleisessä tietosuoja‐
asetuksessa tarkemmin todetuin tavoin oikeus:
− saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja rekisterissä käsitellään.
− pyytää, että hänen henkilötietonsa korjataan tai täydennetään.
− pyytää häntä koskevien tietojen poistamista tai tietojen käsittelyn rajoittamista.
− vastustaa henkilötietojen käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseen liittyvällä perusteella.
− tehdä selosteessa kuvastusta henkilötietojen käsittelystä valitus tietosuojavaltuutetulle.

