
 

Tietosuojakäytäntö 
 

Time Travel Promotion LP , jonka rekisteröity kotipaikka on 85 Great Portland Street, First Floor, London, W1W 7LT, UK 
(jäljempänä " Omistaja "), tämän verkkosivuston (jäljempänä " sivusto ") omistaja hoidon omistajana Sivustoa selailevien ja 
aloitteeseen osallistuvien käyttäjien henkilötiedoista (jäljempänä " Käyttäjät ") antaa alla tietosuojatiedot art. 27 päivänä huhtikuuta 
2016 annetun EU-asetuksen 2016/679 (jäljempänä " asetus ") 13 § ja art. Vuoden 2018 tietosuojalain 13 § (jäljempänä yhdessä 
asetuksen kanssa " Sovellettava laki "). 

Euroopan unionin ulkopuolelle sijoittautunut Omistaja, joka tarjoaa palvelua Euroopan unionin alueella asuville henkilöille, käsittelee 
Sivustoa selailevien ja aloitteeseen osallistuvien käyttäjien henkilötietoja art. 3, par. 2 letti . a) asetuksen. 

Aloite on varattu henkilöille, jotka ovat täyttäneet 18 vuotta. Siksi Rekisterinpitäjä ei kerää henkilötietoja alle 18-vuotiaista henkilöistä. 
Käyttäjien pyynnöstä Rekisterinpitäjä poistaa viipymättä kaikki tahattomasti kerätyt ja alle 18-vuotiaisiin henkilöihin liittyvät 
henkilötiedot. 

Omistaja ottaa mahdollisimman tarkasti huomioon käyttäjiensä yksityisyyden ja henkilötietojen suojan. Käyttäjät voivat ottaa yhteyttä 
Omistajaan milloin tahansa seuraavilla tavoilla saadakseen tähän tietosuojaselosteeseen liittyviä tietoja: 

 Lähettämällä kirjattuna kirjeenä palautuskuitti Rekisterinpitäjän rekisteröityyn toimipaikkaan (85 Great Portland Street, First 
Floor, Lontoo, W1W 7LT, UK) 

 Lähettämällä sähköpostiviestin osoitteeseen: privacy@timetravelpromotion.com 

Rekisterinpitäjä ei ole yksilöinyt tietosuojavastaavan (RPD tai DPO) lukua, koska hän ei ole pykälässä säädetyn nimeämisvelvollisuuden 
alainen. asetuksen 37 artiklassa. 

Euroopan unionin ulkopuolelle sijoittautunut rekisterinpitäjä on nimennyt edustajakseen Euroopan unioniin § : n mukaisesti. 
Asetuksen 27 §:n mukaan yhtiö Smart Impex LP sähköpostitse info@smartimpexmedia.com 

 

1. Hoidon tarkoitus 

Rekisterinpitäjä käsittelee käyttäjien henkilötietoja laillisesti art. asetuksen 6 § seuraaviin käsittelytarkoituksiin: 

a. Sopimusvelvoitteet ja palvelun tarjoaminen : toteuttaa palkintotapahtuman säätely, jonka Käyttäjä hyväksyy 

rekisteröitymisen yhteydessä; täyttää tiettyjä käyttäjien pyyntöjä. Rekisterinpitäjän mahdollista osallistumista varten keräämiä 

Käyttäjätietoja ovat: etunimi, sukunimi, syntymäaika, osoite, talonumero, kaupunki, postinumero, sähköpostiosoite, 

puhelinnumero sekä kaikki ' Käyttäjä mahdollisesti ja vapaaehtoisesti tarjottu. Ellei Käyttäjä anna Omistajalle erityistä ja 

valinnaista suostumusta tietojensa käsittelyyn markkinointitarkoituksiin tai tietojen välittämiseksi Omistajan kumppaneille alla 

olevan kohdan 2 mukaisesti, Omistaja käyttää yllä olevia tietoja yksinomaiseen tarkoitukseen. Käyttäjän henkilöllisyyden 

varmistamiseen (myös sähköpostiosoitteen vahvistamiseen), jolloin vältytään mahdollisilta huijauksilta ja väärinkäytöksiltä ja 

otetaan yhteyttä käyttäjään vain palvelusyistä (esim. Käyttäjän mahdollisen palkintotapahtumaan osallistumisen hallinta, 

voittojen ilmoittaminen ja hallinta palkintojen jakamis- ja toimitusvaihe; ottaa yhteyttä käyttäjään saadakseen notaarin ja 

kilpailun palkinnoista vastaavan kauppakamarin virkailijan mahdollisesti pyytämiä lisätietoja, kuten kopion 

henkilöllisyystodistuksesta. varmistaa henkilöllisyytensä ja välttää huijauksia ja väärinkäytöksiä; tehdä kiireellisiä yhteydenottoja 

puhelimitse vaiheessa d kotiuttaminen ja palkintojen käyttö). Rajoittamatta muualla tämän tietosuojaselosteen määräyksiä, 

Rekisterinpitäjä ei missään tapauksessa anna Käyttäjien henkilötietoja muiden Käyttäjien ja/tai kolmansien osapuolten 

saataville; 

b. Hallinnolliset kirjanpitotarkoitukset : eli organisatoristen, hallinnollisten, taloudellisten ja kirjanpidollisten toimintojen 

suorittaminen , kuten sisäinen organisatorinen toiminta ja toiminnallinen toiminta sopimusvelvoitteiden ja sopimusta 

edeltävien velvoitteiden täyttämiseksi; 

c. Lakisääteiset velvoitteet : tai täyttää laissa, asetuksessa tai EU-lainsäädännössä (esim. verolainsäädäntö; palkintotapahtumia 

koskeva lainsäädäntö - Presidentin asetus 430/2001) asetetut velvoitteet. 

Henkilötietojen antaminen yllä mainittuja käsittelytarkoituksia varten on valinnaista, mutta välttämätöntä, koska niiden toimittamatta 
jättäminen tekee Käyttäjän mahdottomaksi käyttää rekisterinpitäjän tarjoamia palveluita ja osallistua palkintotapahtumaan. 

Henkilötiedot, joita tarvitaan tässä 1 kohdassa tarkoitettujen käsittelytarkoitusten toteuttamiseksi, on merkitty tähdellä aloitteen 
rekisteröintilomakkeessa. 

 

 

 

 

2. Käsittelyn muut tarkoitukset 



 

2.1. Markkinointi (mainosmateriaalin lähettäminen, suoramyynti ja kaupallinen viestintä) 

vapaalla ja valinnaisella suostumuksella Rekisterinpitäjä voi käsitellä myös joitain Käyttäjän henkilötietoja (nimi, sukunimi, 

syntymäaika, osoite, talonumero, kaupunki, postinumero, sähköpostiosoite, puhelinnumero ) markkinointitarkoituksiin 

(mainosmateriaalin lähettäminen, suoramyynti ja kaupallinen viestintä) tai jotta rekisterinpitäjä voi ottaa käyttäjään yhteyttä postitse, 

sähköpostitse, puhelimitse (lanka- ja/tai matkapuhelimella, automaattisella puhelulla tai soittamalla ja/tai ilman operaattorin väliintuloa) 

ja/tai SMS- ja/tai muita viestintäjärjestelmiä tarjota Käyttäjälle Omistajan ja/tai kolmansien osapuolien tarjoamien tuotteiden ja/tai 

palveluiden osto, tarjota tarjouksia, tarjouksia ja kaupallisia mahdollisuuksia . 

Jos suostumus puuttuu, aloitteeseen rekisteröityminen ei vaikuta millään tavalla. 

Suostumuksensa tapauksessa Käyttäjä voi peruuttaa sen milloin tahansa esittämällä pyynnön rekisterinpitäjälle seuraavassa kohdassa 

"Sivuston oikeudet" kuvatulla tavalla . 

Käyttäjä voi myös helposti vastustaa myynninedistämisviestien lähettämistä sähköpostitse napsauttamalla sopivaa suostumuksen 

peruutuslinkkiä, joka on jokaisessa mainossähköpostissa. Jos käyttäjä aikoo peruuttaa suostumuksensa myynninedistämisviestinnän 

lähettämiseen puhelimitse, samalla kun hän vastaanottaa myynninedistämisviestejä sähköpostitse tai päinvastoin, lähetä pyyntö 

rekisterinpitäjälle seuraavassa kappaleessa "Oikeudet" esitetyllä tavalla. kiinnostunut " . 

Rekisterinpitäjä ilmoittaa, että kun on käytetty oikeutta vastustaa myynninedistämistoimien lähettämistä sähköpostitse, on mahdollista, 

että teknisistä ja toiminnallisista syistä (esim. yhteystietoluetteloiden muodostaminen jo valmiiksi juuri ennen kuin haltija on 

vastaanottanut sen vastustuspyynnöstä) Käyttäjä saa edelleen joitain muita mainosviestejä. Jos Käyttäjä saa edelleen mainosviestejä 24 

tunnin kuluttua vastustusoikeuden käyttämisestä, ilmoita ongelmasta Omistajalle seuraavassa kappaleessa "Kiinnostuntien oikeudet" 

ilmoitettuja yhteystietoja käyttäen . 

2.2. Tietojen välittäminen Omistajan kumppaneille 

Käyttäjän ilmaisella ja valinnaisella suostumuksella käyttäjän henkilötiedot (nimi , sukunimi, syntymäaika, osoite, talon numero, 

kaupunki, postinumero, sähköpostiosoite, puhelinnumero) luovutetaan Omistajalta seuraaviin kolmansien osapuolien yritysten 

luokkiin: 

( i ) lanka- ja matkapuhelinyhtiöt;  

ii) kustannusalalla toimivat yritykset ( painopaperi, Internet, televisio ja uudet tiedotusvälineet); iii) tuotteiden ja palvelujen sähköisen 

kaupan alalla toimivat yritykset;  

iv) energia-alalla toimivat yritykset; v) matkailu- ja vapaa-ajan alalla toimivat yritykset; vi) ammatilliseen ja/tai koulutustoimintaan 

osallistuvat yritykset; vii) mainostoimistot, mediakeskukset ja yhteyskeskukset ; (viii) ) elintarvikealalla toimivat yritykset; ix) 

kansalaisjärjestöt ja ONLUS; (x) rahoitus- ja vakuutusalalla toimivat yritykset (xi) markkinoinnin ja verkkoviestinnän alalla toimivat 

yritykset. 

(yhteisnimitys " Yhteistyökumppanit omistajalta "). 

Näihin luokkiin kuuluvat kolmannen osapuolen yritykset, jotka ovat pyytäneet nimenomaisesti ilmoittamista Omistajan 

verkkosivustojen/verkkotunnusten kumppaneiksi. 

Omistajan Yhteistyökumppanit itsenäisinä rekisterinpitäjinä käsittelevät Käyttäjän henkilötietoja omiin markkinointitarkoituksiinsa 

(suoramyynti, mainosmateriaalin lähettäminen ja kaupallinen viestintä) ja voivat olla yhteydessä käyttäjään postitse, sähköpostitse, 

puhelimitse (kiinteä ja/tai matkapuhelimella, automaattisilla puhelu- tai puheluviestintäjärjestelmillä operaattorin väliintulon kanssa 

ja/tai ilman) ja/tai SMS ja/tai MMS, jotta käyttäjä voi ostaa tuotteita ja/tai palveluita, joita samat kolmannen osapuolen yritykset 

tarjoavat ja/tai muiden yritysten toimesta ja tarjoamalla Käyttäjälle tarjouksia, tarjouksia ja kaupallisia mahdollisuuksia. Kun siirto on 

tapahtunut, on Omistajan kumppanin vastuulla (paitsi niissä tapauksissa, joissa kumppani sisältyy yllä olevaan luetteloon ja on jo 

asettanut sinne omat tietonsa) toimittaa käyttäjille art. 14 c. asetuksen 3 artiklan mukaisesti kaikki saman artiklan edellyttämät tiedot. 

asetuksen 14 §.  

Jos suostumusta ei ole annettu, aloitteeseen rekisteröityminen ei vaikuta millään tavalla. 

Suostumuksensa tapauksessa Käyttäjä voi peruuttaa sen milloin tahansa esittämällä pyynnön rekisterinpitäjälle seuraavassa kohdassa 

"Sivuston oikeudet" kuvatulla tavalla . Lisäksi on mahdollista analyyttisesti valita, mille Kumppaneille aiot antaa 

suostumuksesi henkilötietojesi siirtoon rekisteröityessäsi kilpailuun. 

Omistaja ilmoittaa, että Omistajan kumppanit käsittelevät käyttäjän henkilötietoja itsenäisinä rekisterinpitäjinä niiden erityisten 

tietojen perusteella, jotka omistajan yhteistyökumppanit antavat käyttäjille. Pyynnöt olla vastaanottamatta muita kaupallisia viestejä 

rekisterinpitäjän kumppaneilta, joille rekisterinpitäjä on jo toimittanut tiedot, on siksi osoitettava suoraan heille. 

 

4. Hoidon oikeudelliset perusteet 



 

Sopimusvelvoitteet ja palvelun tarjoaminen (kuten on kuvattu 1 kohdan a alakohdassa): oikeusperustana on 1.1. 6, 1 kohta, let . b) 
Asetuksen, eli käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöönpanemiseksi, jonka osapuoli Käyttäjä on, tai tämän pyynnöstä 
tehtyjen sopimusta edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi. 

 

Hallinnolliset kirjanpitotarkoitukset (edellisessä 1 kohdan b alakohdassa kuvatulla tavalla): Oikeusperusta on 1999/2004. 6, 1 kohta, 
let . b) asetuksen, koska käsittely on tarpeen sopimuksen täytäntöönpanon ja/tai käyttäjän pyynnöstä tehtyjen sopimusta edeltävien 
toimenpiteiden toteuttamiseksi. 

 

velvollisuudet (edellisessä 1 kohdan c alakohdassa kuvatulla tavalla): oikeusperustana on artikla. 6, 1 kohta, let . c) asetuksen 
mukaisesti, koska käsittely on välttämätöntä rekisterinpitäjälle asetetun laillisen velvoitteen täyttämiseksi. 

 

Käsittelyn jatkotarkoitukset : markkinointitoimintaan liittyvän käsittelyn ja tietojen siirron kolmansille osapuolille Rekisterinpitäjän 
kumppaneille (kuten edellisissä kohdissa 2.1 ja 2.2 on kuvattu) oikeusperustana on art. 6, 1 kohta, let . a) tai rekisteröidyn suostumus 
henkilötietojensa käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten. Tästä syystä Rekisterinpitäjä pyytää Käyttäjältä erityistä 
maksutonta ja valinnaista suostumusta tämän käsittelytarkoituksen toteuttamiseksi. 

 

5. Käsittelytavat ja tietojen säilytysajat 

Rekisterinpitäjä käsittelee Käyttäjien henkilötietoja manuaalisia ja IT-työkaluja käyttäen, logiikalla, joka liittyy tiukasti itse 
käyttötarkoituksiin ja joka tapauksessa tietojen turvallisuuden ja luottamuksellisuuden takaamiseksi. 

Käyttäjien henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on ehdottoman välttämätöntä käyttäjän kilpailuun osallistumiseen liittyvien 
ensisijaisten tarkoitusten toteuttamiseksi, jotka on kuvattu edellä kohdassa 1, tai joka tapauksessa niin kauan kuin on tarpeen etujen 
siviilioikeudellisen suojelemisen kannalta. sekä Käyttäjien että Omistajan. 

Edellä kohdassa 2 tarkoitetussa tapauksessa Käyttäjien henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on ehdottoman välttämätöntä siinä 
kuvattujen tarkoitusten toteuttamiseksi ja joka tapauksessa siihen asti, kunnes Käyttäjä peruuttaa suostumuksensa. Erityisesti edellä 
kohdassa 2.1 tarkoitetussa tapauksessa Rekisterinpitäjä säilyttää Käyttäjien henkilötietoja niin kauan kuin on ehdottoman välttämätöntä 
siinä kuvattujen tarkoitusten toteuttamiseksi ja joka tapauksessa enintään vastaavasti kolmekymmentäkuusi (36) kuukautta tällaisten 
tietojen keräämisestä ja/tai vastaanottamisesta. Edellä kohdassa 2.2 tarkoitetussa tapauksessa Kumppanien tietojen säilytysaika löytyy 
Käyttäjän antamista tiedoista . 

 

6. Viestinnän laajuus ja tietojen levittäminen 

Käyttäjien henkilötietoja voidaan siirtää Euroopan unionin ulkopuolelle ja tässä tapauksessa omistaja se varmistaa, että siirto 
tapahtuu sovellettavien määräysten mukaisesti ja erityisesti asetuksen 45 (Siirto riittävyyspäätöksen perusteella) ja 46 (Siirto riittävillä 

takeilla) säännösten mukaisesti. Erityisesti unionin ulkopuolella toimivan rekisterinpitäjän suorittaman tietojenkäsittelyn osalta on 
huomattava, että kyseessä on tietosuojan riittävyyttä koskevan päätöksen perusteella tehty siirto, joka perustuu 
"täytäntöönpanoasetukseen (EU) . ) komission asetus 2021/1772, annettu 28 päivänä kesäkuuta 2021, Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/679 mukaisesti henkilötietojen riittävästä suojasta Yhdistyneessä 
kuningaskunnassa." 

Aloitteen hallinnoinnista vastaavat Rekisterinpitäjän työntekijät ja/tai yhteistyökumppanit voivat saada tietoonsa Käyttäjien 
henkilötiedoista. Nämä kohteet, jotka Rekisterinpitäjä on ohjeistanut niin tekemään asetuksen 29 artiklan mukaisesti, käsittelevät 
Käyttäjän tietoja yksinomaan näissä tiedoissa mainittuihin tarkoituksiin ja sovellettavien määräysten mukaisesti. 

Käyttäjien henkilötietoja voidaan luovuttaa myös kolmansille osapuolille, jotka voivat käsitellä henkilötietoja Rekisterinpitäjän puolesta 
"Tiedonkäsittelijöinä " , kuten esimerkiksi Initiativen toimintaan liittyville IT- ja logistiikkapalvelujen tarjoajille, ulkoistamis- tai 
pilvipalveluiden tarjoajat , ammattilaiset ja konsultit. 

Käyttäjillä on oikeus saada luettelo Rekisterinpitäjän nimeämistä henkilötietojen käsittelijöistä esittämällä pyyntö Rekisterinpitäjälle 
seuraavassa kohdassa "Asianomaisten oikeudet" mainitulla tavalla. 

Lisäksi Rekisterinpitäjä voi luovuttaa käyttäjien henkilötietoja siinä laajuudessa kuin se on tarpeen sopimusvelvoitteiden ja/tai 

lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi, riippumattomille kolmansien osapuolien rekisterinpitäjille, kuten notaareille ja 

kauppakamarin toimihenkilöille. kilpailun voittajien tunnistamisesta vastaava elinkeinoministeriö sekä kilpailusäännössä mainitut 

kolmannet osapuolet, joille tiedot on välttämättä välitettävä, jotta Käyttäjä voi hyödyntää voitetut palkinnot . 

 

 

7. Asianomaisten oikeudet 

Käyttäjät voivat käyttää heille sovellettavien säännösten takaamia oikeuksia ottamalla yhteyttä Omistajaan seuraavilla tavoilla: 



 

 Lähettämällä kirjattuna kirjeenä palautuskuitti Rekisterinpitäjän rekisteröityyn toimipaikkaan (85 Great Portland Street, First 
Floor, Lontoo, W1W 7LT, UK) 

 Lähettämällä sähköpostiviestin osoitteeseen: privacy@timetravelpromotion.com  

 

Rekisterinpitäjä ei ole yksilöinyt tietosuojavastaavan (RPD tai DPO) lukua, koska hän ei ole pykälässä säädetyn nimeämisvelvollisuuden 
alainen. asetuksen 37 artiklassa. 

Euroopan unionin ulkopuolelle sijoittautunut rekisterinpitäjä on nimennyt edustajakseen Euroopan unioniin § : n mukaisesti. 
Asetuksen 27 pykälän mukaan yritys Smart Impex LP 16 inns Court, Wine Tavern Street, Dublin. 

 

Sovellettavien määräysten mukaisesti Rekisterinpitäjä ilmoittaa, että Käyttäjillä on oikeus saada selvitys ( i ) henkilötietojen alkuperästä; 
ii) käsittelyn tarkoitukset ja menetelmät; iii) sähköisten välineiden avulla suoritetun käsittelyn logiikasta; iv) omistajan ja johtajien 
tunnistetiedot; (v) kohteista tai kohderyhmistä, joille henkilötietoja voidaan välittää tai jotka voivat oppia heistä johtajina tai edustajina. 

Lisäksi käyttäjillä on oikeus saada: 

a) pääsy , tietojen päivittäminen , oikaisu tai haluttaessa integrointi ; 

b) peruutus , laittomasti käsiteltyjen tietojen muuntaminen anonyymiin muotoon tai estäminen , mukaan lukien tiedot, joiden 
säilyttäminen on tarpeetonta niihin tarkoituksiin, joita varten tiedot kerättiin tai myöhemmin käsiteltiin; 

c) todistus siitä, että kohdissa a ja b) tarkoitetut toimet on saatettu myös sisällöltään niiden tietoon, joille tiedot on välitetty tai levitetty, 
paitsi siinä tapauksessa, että tämä toteutus osoittautuu mahdottomaksi tai edellyttää sellaisten keinojen käyttöä, jotka ovat selvästi 
suhteettomia suojattuun oikeuteen nähden. 

Lisäksi käyttäjillä on: 

a) oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa, jos hoito perustuu heidän suostumukseensa; 

b) mahdollisuuksien mukaan oikeus tietojen siirrettävyyteen (oikeus saada kaikki itseään koskevat henkilötiedot jäsennellyssä 
muodossa, yleisesti käytetyssä ja automaattisen laitteen luettavissa), rajoitusoikeus -lta henkilötietojen käsittely ja oikeus tietojen 
poistamiseen ("oikeus tulla unohdetuksi"); 

c) oikeus vastustaa : 

i ) kokonaan tai osittain oikeutetuista syistä itseään koskevien henkilötietojen käsittelyyn, vaikka se olisi keruutarkoituksen 
kannalta olennaista; 

ii) kokonaan tai osittain itseään koskevien henkilötietojen käsittelyyn mainosmateriaalin lähettämistä tai suoramyyntiä varten 
taikka markkinatutkimuksen tai kaupallisen viestinnän suorittamista varten; 

iii) jos henkilötietoja käsitellään suoramarkkinointitarkoituksiin, milloin tahansa heidän tietojensa käsittelyyn tätä tarkoitusta 
varten, mukaan lukien profilointi siltä osin kuin se liittyy tällaiseen suoramarkkinointiin. 

d) jos he uskovat, että heitä koskeva käsittely rikkoo asetusta, oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle (jäsenvaltiossa, jossa he 
tavallisesti asuvat, siinä jäsenvaltiossa, jossa he työskentelevät tai jossa väitetty rikkomus on tapahtunut ) . 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Omistaja ei ole vastuussa kaikkien näissä tiedoissa näkyvien linkkien päivittämisestä, joten aina kun linkki ei toimi ja/tai päivitetään, 
Käyttäjät tietävät ja hyväksyvät, että heidän on aina viitattava asiakirjaan ja/tai viitattujen verkkosivustojen osioon. tämän linkin kautta. 
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