
SUOMEN KAUNEIN OPISKELIJAKOTI 2020 – TIETOSUOJASELOSTE 

 

Rekisterinpitäjä  
Pirkan Opiskelija-asunnot OY – POAS   
  
Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa  
markkinointi(a)poas.fi  
  
Rekisterin nimi  
Suomen kaunein opiskelijakoti 2020 – POAS 
  
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus  
Kilpailun yhteydessä annettuja tietoja käytetään voittajien valintaan ja palkintojen perille toimittamiseen, 
tilastoimiseen, sekä voittajan julkaisemiseen.  
  
Rekisterin tietosisältö  
Rekisteri sisältää seuraavia tietoja:  
• Nimi  
• Puhelinnumero  
• Instagram-käyttäjä 
• Sähköpostiosoite  
  
Säännönmukaiset tietolähteet  
Edellä mainitut tiedot kerätään kilpailuun osallistumisen yhteydessä.  
  
Tietojen säännönmukaiset luovutukset  
Asiakastietoja ei luovuteta järjestäjän tai sen lukuun toimivien palvelua ylläpitävien tai kehittävien tai 
yhteistyössä toimivien kolmansien osapuolien ulkopuolelle. Tietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai ETA:n 
ulkopuolelle.  
  
Valtakunnallisen kilpailun voittajan yhteystiedot luovutetaan Suomen opiskelija-asunnot SOA ry:lle 
palkitsemista varten.  
  
Rekisterin suojauksen periaatteet  
Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä ja tiedostot on suojattu yritystoiminnassa normaalisti käytössä olevilla 
teknisillä suojausmenetelmillä.  
  
Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista  
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia 
mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa 
tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti 
rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. 
Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti 
kuukauden kuluessa).  

 

 

  



FINLAND’S PRETTIEST STUDENT HOME 2020 – PRIVACY POLICY 

 

Register  
Pirkan Opiskelija-asunnot OY – POAS   
  
Contact person for register matters  
markkinointi(a)poas.fi  
  
Name of the register  
Finland’s Prettiest Student Home 2020 – POAS 
  
Purpose of the processing of personal data  
The information provided in connection with the competition will be used to select the winners and to deliver 
the prizes, compile statistics, and publish the winner.  
  
Information content of the register  
 The register contains the following information:  

• Name  
• Phone number  
• Instagram user 
• Email address  

  
Regular sources of information  
The above information will be collected in connection with participation in the competition.  
  
Regular disclosures  
Customer data will not be disclosed outside the organizer or third parties maintaining or developing the 
service or cooperating on its behalf. Data will not be transferred or disclosed outside the EU or the EEA.  
  
The contact information of the winner of the national competition will be handed over to the Finnish Student 
Housing SOA Association for reward.  
  
Registry security principles  
The information system and files of the registrar are protected by the technical security methods normally 
used in business operations.  
  
Right of inspection and right to request correction of information  
Every person in the register has the right to check the information stored in the register and to request the 
correction of any incorrect information or the completion of incomplete information. If a person wishes to 
check the data stored about him or her or request a correction, the request must be sent in writing to the 
controller. If necessary, the controller may ask the applicant to prove his or her identity. The controller will 
respond to the customer within the timeframe set out in the EU Data Protection Regulation (generally within 
one month).  
  
 

 

 


