
Rekisteriseloste 
Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste 

1. Rekisterinpitäjä 

Touring Camp Oy (y-tunnus: 2143444-9) 

Käyntiosoite: Juvankartanontie 17, 02920 Espoo 

Puhelin: 010 617 8900 

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö 

Antti Kekäläinen 

c/o Touring Camp Oy 

Puhelin: 010 617 8902 

S-posti: antti.kekalainen@hymercenter.fi 

3. Rekisterin nimi 

Touring Camp Oy:n asiakkuuteen ja asialliseen yhteyteen perustuva rekisteri 

4. Rekisterin käyttötarkoitus 

Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain 8 §:n perusteella asiakkuuteen ja asialliseen 

yhteyteen perustuvan suhteen hoitamiseen, osapuolten oikeuksien ja velvollisuuksien 

toteuttamiseen, rekisterinpitäjän toimintojen kehittämiseen ja analysointiin, 

asiakasviestintään, markkinointiin sekä liiketoiminnan suunnitteluun. 

Rekisterin sisältämiä henkilötietoja voidaan käyttää soveltuvan lainsäädännön sallimin 

tavoin luvan- ja kiellonvaraisesti rekisterinpitäjän ja sen kanssa kulloinkin samaan 

konserniin kuuluvien yhtiöiden sekä rekisterinpitäjän valikoimien 

yhteistyökumppaneiden suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun 

suoramarkkinointiin, mielipide- tai markkinatutkimukseen ja muihin näihin 

rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin. Rekisterin kerääminen ei liity millään tavalla 

Facebookiin tai sen toimintatapoihin. 

5. Rekisterin sisältämät tiedot 

Rekisterissä voidaan käsitellä seuraaviin ryhmiin kuuluvia, rekisterin käyttötarkoituksen 

kannalta tarpeellisia tietoja: 

Perustiedot, kuten 

 etu- ja sukunimet 

 yhteystiedot (kuten osoitteet, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet) 

 asuinmaa 



 sukupuoli 

 syntymäaika 

 kieli 

 valittu maksutapa ja maksuvälineiden yksilöintitiedot 

 pankkiyhteystiedot 

 henkilötunnus luottosuhteessa tai siihen verrattavissa olevassa suhteessa olevilta, 

maksullisia tuotteita / palveluja hankkivilta asiakkailta 

 siviilisääty 

 ansiotaso 

 ansioluetteloon ja työnhakuun liittyvät työnhakupalveluun annetut tiedot 

 työnantajan nimi ja yhteystiedot 

 titteli 

 alle 15-vuotiaista huoltajan nimi- ja yhteystiedot 

Asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen liittyvät tiedot, kuten 

 asiallisen yhteyden alkamis- ja päättymisajankohta 

 palvelujen käyttämiseen liittyvät tunnistetiedot (esim. asiakasnumero, 

käyttäjätunnukset ja salasanat, nimimerkki) ja sähköisen viestinnän 

tunnistamistiedot 

 tunnistettuna asiakkaana tehtyjen ostojen tiedot (esim. ostot verkkokaupassa) ja 

ostoprosessin eri vaiheet ja tapahtumat 

 maksuttomien palvelujen käyttö (esim. uutiskirjeet) 

 rekisteröityyn kohdistetut ja muut edut ja kampanjat sekä niiden käyttö (mukaan 

lukien rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneiden kampanjoihin liittyvät tiedot, kuten 

rekisteröidyn asiakasnumero yhteistyökumppanin järjestelmissä) 

 laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot 

 mielenkiinnon kohteet ja muut rekisteröidyn itse antamat tiedot 

 asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen liittyvä yhteydenpito ja viestintä eri 

kanavissa ja medioissa (esim. reklamaatiot ja muut palautteet sekä 

asiakaspalvelupuheluiden tallenteet) 

 suoramarkkinointiluvat ja – kiellot sekä markkinoinnin kohdentamiseen liittyvät 

tiedot 

 palvelun käyttöönottoa suositelleen henkilön nimi tai nimimerkki 

 rekisteröidyn tuottama tai häntä koskeva aineisto (esim. rekisterinpitäjään 

liittyvässä sosiaalisessa mediassa tuotettu aineisto ja viestintä) 

 alle 15-vuotiaista huoltajan kanssa käyty yhteydenpito, kuten suostumukset 

henkilötietojen käsittelyyn 



 tiedot rekisteröidyn julkaisemista ilmoituksista 

 tapahtuma- ja käyttäjäanalyysitiedot 

Edellä yksilöityjen tietojen muutostiedot. 

6. Säännönmukaiset tietolähteet 

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään sekä rekisterinpitäjän järjestelmistä, 

kun rekisteröity rekisteröityy palveluihin ja käyttää palveluita. Henkilötietoja voidaan 

kerätä lisäksi muun muassa rekisterinpitäjän toimintoihin liittyvistä sosiaalisista 

medioista, missä esimerkiksi rekisteröidyn verkostoon kuuluvat henkilöt ilmaisevat 

tietoja rekisteröidystä. 

Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää rekisterinpitäjän ja sen kanssa kulloinkin 

samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden rekistereistä, väestötietojärjestelmästä, 

luottotietorekistereistä, ASML Suomen Asiakkuusmarkkinointiliitto ry:n ylläpitämistä 

rekistereistä sekä muista vastaavista tietopalveluja tarjoavista julkisista tai yksityisistä 

rekistereistä ja tietolähteistä, sekä rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneilta. 

7. Tietojen luovutus ja siirto 

Rekisterinpitäjä voi luovuttaa tietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja 

velvoittamissa rajoissa muun muassa rekisterinpitäjän valikoimille 

yhteistyökumppaneille markkinointitarkoituksiin, ellei rekisteröity ole kieltänyt 

tietojensa tällaista luovuttamista. 

Rekisterinpitäjä voi siirtää rekisteröidyn henkilötietoja asiallisen yhteyden päättymisen 

jälkeen rekisterinpitäjän ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden 

suoramarkkinointirekistereihin. Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan 

talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi 

tarpeellista. Tällöin rekisterinpitäjä huolehtii riittävästä tietosuojan tasosta 

lainsäädännön edellyttämällä tavalla. 

8. Rekisterin suojaus 

Tietokannat, joihin rekisterin tietoja tallennetaan, ovat palomuurein, salasanoin ja muin 

teknisin keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa 

tiloissa. Manuaalisesti käsiteltävät, rekisteröityjen tietoja sisältävät asiakirjat säilytetään 

lukituissa tiloissa siten, että asiattomilta on niihin pääsy estetty. 

Rekisterinpitäjä huolehtii, että ainoastaan niillä rekisterinpitäjän työtekijöillä ja 

rekisterinpitäjän lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy tietoihin, joille se 

heidän työtehtäviensä hoitamisen vuoksi on tarpeen. 

9. Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus 



Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. 

Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriasioista 

vastaavalle henkilölle. Tarkastuspyyntö voidaan myös esittää henkilökohtaisesti 

rekisterinpitäjän toimipaikassa yllä mainitussa osoitteessa. Tarkastuspyynnön voi tehdä 

maksutta kerran vuodessa. Tarkastuspyyntöihin vastataan viimeistään kolmen 

kuukauden kuluttua pyynnön esittämisestä. 

Rekisteröidyillä on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramainontaan, etämyyntiin 

tai muuhun suoramarkkinointiin sekä mielipide- ja markkinatutkimukseen ja oikeus 

vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteyttä rekisteriasioista vastaavaan 

henkilöön tai ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjän asiakaspalveluun (puh. 010 617 8902). 

10. Kilpailun säännöt 

1.Järjestäjä 

Touring Camp Oy (y-tunnus: 2143444-9) 

Käyntiosoite: Juvankartanontie 17, 02920 Espoo 

Puhelin: 010 617 8900 

2. Osallistumiskelpoisuus 

Kilpailuun saavat osallistua vähintään 18 vuotta täyttäneet Suomessa asuvat 

luonnolliset henkilöt. Kilpailuun osallistuminen ei edellytä tuotteen tai palvelun 

ostamista. Järjestäjän työntekijät ja heidän perheenjäsenensä eivät kuitenkaan voi 

osallistua kilpailuun. 

3. Osallistumisaika 

Osallistumisaika alkaa 9.1.2015 ja päättyy 18.6.2015 klo 12:00. Osallistumisajan jälkeen 

vastaanotettuja osallistumisia ei hyväksytä. Järjestäjä ei vastaa tietoteknisistä syistä 

johtuvista esteistä kilpailuun osallistumisessa. 

4. Kilpailuihin osallistuminen 

Kilpailuun voi osallistua internetissä 

osoitteessa https://www.facebook.com/hymercenter jawww.hymercenter.fi ja Hymer 

Centerin Instagram-sivuilla täyttämällä kilpailulomakkeelle yhteystietonsa (nimi ja 

sähköpostiosoite). Henkilö voi osallistua kilpailuun vain kerran. Kilpailu ei ole 

Facebookin eikä Instagramin sponsoroima, suosittelema eikä hallinnoima. Osallistuja 

antaa yhteystietonsa Järjestäjän kilpailujen käyttöön, ei Facebookille eikä Instagramille. 

5. Palkinnot 

https://www.facebook.com/hymercenter
http://www.hymercenter.fi/


Kilpailun arvontapalkintona on Järjestäjän valitsema Matkailuajoneuvo pitkäksi 

viikonlopuksi pe klo 12-ma klo 12 arvonnassa voittaneen käyttöön heinäkuussa 2015. 

Viimekädessä Järjestäjä päättää milloin voittaja saa Matkailuajoneuvon käytöönsä. 

6. Voittajalle ilmoittaminen ja palkinnon vastaanottaminen 

Kilpailun järjestäjä ottaa voittajaan yhteyttä hänen ilmoittamaansa 

sähköpostiosoitteeseen. Mikäli yhteydenotto ei onnistu toissijaisesti myöskään 

puhelimitse virheellisten yhteystietojen tai muun esteen vuoksi, tai tulee ilmi, että 

kilpailun voittaja on menetellyt näiden sääntöjen tai lain vastaisesti tai mikäli voittajaa 

ei tavoiteta viikon kuluessa arvontapäivästä, arvotaan uusi voittaja. 

Järjestäjällä on oikeus poistaa kilpailusta sellaiset osallistujat, jotka pyrkivät 

väärinkäyttämään kilpailua tulosten tai arpajaistodennäköisyyksien muuttamiseksi. 

7. Järjestäjän vastuu 

Palkinnon voittaja vapauttaa Järjestäjän kaikesta vastuusta ja kustannuksista, jotka 

voivat aiheutua osallistumisesta kilpailuun tai palkinnon vastaanottamisesta tai sen 

käyttämisestä. Tämä vastuuvapaus ei kuitenkaan heikennä kuluttajalle 

kuluttajansuojalain nojalla kuuluvia oikeuksia. 

Järjestäjän vastuu osanottajia kohtaan rajoittuu kilpailun kohteena olevan palkinnon 

määrään ja arvoon. Voittaja vastaa kaikista muista voiton hyväksymiseen tai sen 

toteuttamiseen liittyvistä mahdollisista kustannuksista. 

Palkintoa ei voi vaihtaa rahaksi tai toiseksi tuotteeksi. Osallistumalla kilpailuun 

osallistuja sitoutuu noudattamaan näitä kilpailun sääntöjä ja Järjestäjän päätöksiä. 

Järjestäjä pidättää oikeuden sääntömuutoksiin ilmoittamalla niistä kilpailun 

verkkosivulla. 

8. Henkilötietojen käsittely ja käyttäminen suoramarkkinoinnissa 

Kunkin kilpailuun osallistuneen antamaa sähköpostiosoitetta käytetään ainoastaan 

voittajan tavoittamiseksi, mikäli osallistuja kieltää suoramarkkinoinnin lähettämisen. 

Järjestäjällä on oikeus julkaista arvonnan voittajan etunimi, sukunimi ja paikkakkunta 

kilpailun järjestäjän Facebook- ja Instagramverkkosivulla ja mobiilissa. 

9. Kuvan ja tarinan immateriaalioikeudet 

Lähettäessään kuvan, videon tai tarinan käyttäjä vakuuttaa omistavansa niihin 

tarvittavat julkaisu ja immateriaalioikeudet. Samalla käyttäjä luovuttaa julkaisuluvan 

lähettämälleen materiaalille Hymer Center Touring Camp Oy:n Facebook- ja 

Instagram-sivuilla ja internet-sivuilla sekä muussa markkinointimateriaalissa. 



Materiaalin omistus säilyy käyttäjällä, mutta Hymer Center Touring Camp Oy voi 

käyttää materiaalia rajoituksetta markkinoinnissaan. 

 

Ota yhteyttä myyjiimme 

Antti Kekäläinen 

Myynti, TJ. 

antti.kekalainen@hymercenter.fi 

010 617 8902 

050 312 2662 

 

Tämän dokumentin oikeudet omistaa Hymer Center / Touring Camp Oy. Pidätämme oikeudet 

muutoksiin. 

 


