
KALASTUKSENVALVOJA-PALVELUN TIETOSUOJASELOSTE 

(päivitetty 11.6.2020) 

Tietosuoja on meille tärkeä asia. Käsittelemme ja tallennamme vain sellaisia henkilötietoja, jotka ovat 
tarpeen palvelun käytön osalta ja oleellisia lakisääteisten kalastuksenvalvontatoimien hoitamiseksi.   
Seuraavassa kerromme tarkemmin, mitä tietoja tallennetaan ja mihin niitä käytetään. 

 
1. Rekisterin pitäjä 

Pirkanmaan Kalatalouskeskus ry 

Y-tunnus 2448478-3 

Viinikankatu 55, 33800 Tampere 

pirkanmaan.kalatalouskeskus@kalatalo.fi 

Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö: 

Ismo Kolari, p. 0505929259 

 
2. Rekisterin nimi 

Kalastuksenvalvoja-palvelun tietorekisteri 

 

3. Henkilötietojen käsittelytarkoitus 

Henkilötietoja käytetään palvelun asiakassuhteiden ja kalastuksenvalvontaan liittyvien tehtävien 
hoitamiseen ja kehittämiseen. 

 
4. Käsiteltävät henkilötietoryhmät ja rekisterin tietosisältö  

Tietoja kerätään palvelun tilaajista, valvojakäyttäjistä ja kalastuksenvalvonnan asiakkaista eli kalastajista. 

Henkilöön liittyvät tiedot palvelun tilaajista ja valvojakäyttäjistä: 

- Sukunimi 
- Etunimi 
- Organisaatio 
- Valvojakortin numero (valvojakäyttäjältä) 
- Sähköpostiosoite 
- Lähiosoite 
- Postinumero 
- Postitoimipaikka 
- Puhelinnumero 

 

Henkilöön liittyvät tiedot kalastuksenvalvonnan asiakkaista: 

- Sukunimi 
- Etunimi 
- Henkilötunnus/syntymäaika 
- Kansalaisuus 
- Sähköpostiosoite 
- Lähiosoite 
- Postinumero 
- Postitoimipaikka 
- Puhelinnumero 
- Pyyntipaikka 
- Käytetty kalastusmuoto ja pyydysmäärä 
- Kalastusta koskeva rikkomus ja siitä seurannut toimenpide 



 
 
5. Tietojen säilytysaika 

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen palvelun ja kalastuksenvalvonnan tarkoitusten 
toteuttamiseksi voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.  

 
6. Tietojen luovutukset 

Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Palvelun tilaajat ja valvojakäyttäjät voivat hyödyntää palvelua 
luovuttaessaan keräämiään tietoja lain mukaisissa ilmoituksissa. 

 
7. Rekisteröidyn oikeudet 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu, vaatia virheellisen 
tiedon korjaamista sekä vaatia poistamaan hänen tietonsa rekisteristä. Tämä ei kuitenkaan vaikuta 
tietojen säilyttämiseen ja käsittelyyn, johon on lain mukainen oikeus tai velvoite ja joka on tarpeen 
palvelun ja kalastusvalvonnan tarpeiden hoitoa varten. Voit toteuttaa edellä kuvatut oikeutesi esimerkiksi 
lähettämällä allekirjoituksellasi vahvistamasi pyyntösi / vaateesi sähköpostilla osoitteeseemme tai 
kirjeitse postiosoitteeseemme seuraavilla tiedoilla varustettuna: nimesi, osoitteesi, puhelinnumerosi ja 
sähköpostiosoitteesi. Pyydämme lisäksi liittämään viestiin kopion passista tai muusta virallisesta 
henkilötodistuksesta, jotta voimme varmistaa henkilöllisyytesi. 

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, mikäli hän katsoo, että 
henkilötietojen käsittely ei ole lainmukaista. 

 
8. Rekisterin suojauksen periaatteet 

Tietoihin pääsy on suojattu käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Tietoja käyttämään pääsevät henkilöt ovat 
rajattu. Jos suojaustoimenpiteistä huolimatta sattuisi tietomurto, ilmoitamme tapahtuneesta tietosuoja-
asetuksen määräämällä tavalla. 

 
9. Tietosuojaselosteen päivitys 

Saatamme tehdä päivityksiä tähän selosteeseen palvelumme tai tietosuojaperiaatteidemme muuttuessa. 
Päivitykset saattavat olla tarpeen myös lainsäädännön muuttuessa tai viranomaisen ohjeistuksen takia. 
Muutokset astuvat voimaan, kun olemme julkaisseet päivitetyn tietosuojaselosteen. 

 


