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1. Rekisterinpitäjä

Veikkaus Oy (jäljempänä Veikkaus)
PL 1, 01009 Veikkaus
Puhelin: vaihde (09) 43701

2. Rekisteriasioiden
yhteyshenkilö

Kehityspäällikkö, yhteiskuntavastuu ja vastuullinen rahapelaaminen
PL 1, 01009 Veikkaus
Puhelin: vaihde (09) 43701

3. Rekisterinpitäjän
tietosuojavastaava

Tietosuojavastaava
PL 1, 01009 Veikkaus
Puhelin: vaihde (09) 43701
tietosuoja@veikkaus.fi

4. Rekisterin nimi
5. Henkilötietojen
käsittelyn tarkoitukset ja
oikeusperusteet

Pelitestin suoritusrekisteri
Pelitestin suoritusrekisterin sisältämien henkilötietojen käsittelyn tarkoituksia ovat:
•
Veikkauksen vastuullisuuden toteuttaminen ja pelihaittojen ennaltaehkäisy.
•
Pelitestin eli vastuullisuusanalyysien ja pelaamisen hallinnan välineiden tarjoaminen asiakkaalle.
•
Pelitestin ja Veikkauksen vastuullisuustyökalujen kehittäminen.
•
Veikkauksen palvelujen analysointi, raportointi ja kehittäminen.
•
Tutkimus ja tilastolliset analyysit.

6. Rekisterin henkilötiedot

Pelitestin suoritusrekisteri sisältää seuraavia tietoja:
•
Testin tekijän ilmoittama ikä
•
Testin tekijän ilmoittama sukupuoli
•
Testin tekijän ilmoittamat pelilajit
•
Testiin annetut vastaukset
•
Testin tulokset
•
Testin suoritusajankohdat
•
Palvelun käyttötiedot sisältäen mm. IP-osoitteen, istuntotunnisteen sekä selain- ja
käyttöjärjestelmätietoja.

7. Tietolähteet

Asiakkaaseen liittyviä tietoja kerätään asiakkaalta itseltään palvelun käytön yhteydessä.

8. Henkilötietojen
vastaanottajat

Veikkaus siirtää ja luovuttaa henkilötietoja ainoastaan lainsäädännön sallimissa puitteissa. Veikkaus käyttää
alihankkijoita ja muita yhteistyökumppaneita henkilötietojen käsittelyssä.
Keskeisimmät henkilötietoja käsittelevät Veikkauksen yhteistyökumppanit ovat:

9. Tietojen siirrot
kolmansiin maihin ja
siirtojen suojatoimet

Vastaanottajan tyyppi (käsittelytoimet)

Toimiala

Pelitestin ja siihen liittyvien palvelujen operointi ja
kehitys
Asiakkuuksien analysointi ja raportointi

Informaatio ja viestintä
Liiketoiminnan kehittäminen ja konsultointi
Liiketoiminnan kehittäminen ja konsultointi
Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta

Asiakastietoja voidaan luovuttaa lainsäädännön mahdollistamissa tilanteissa tieteellistä ja historiallista
tutkimusta varten.
Henkilötietoja ei lähtökohtaisesti siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
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10. Henkilötietojen
säilytysaika

Veikkaus säilyttää vain Veikkauksen toiminnan ja henkilötietojen käyttötarkoitusten kannalta tarpeellisia
tietoja, joiden käsittelylle on lailliset edellytykset.
Henkilötietojen säilytysaika määräytyy henkilötiedon käsittelyn tarkoituksen ja/tai henkilötiedon
perusteella. Pelitestin suoritusrekisterin sisältämiä henkilötietoja säilytetään noin yhden vuoden ajan siitä,
kun asiakas on pelitestin tehnyt.
Käyttötarkoitukseensa tarpeettomaksi muuttuneet tiedot, vanhentuneet tiedot tai tiedot, joiden käsittelylle
ei enää muutoin ole perustetta, anonymisoidaan tai hävitetään turvallisesti.

11. Asiakkaan oikeudet

Asiakkaalla on oikeus saada tieto siitä, käsitteleekö Veikkaus hänen henkilötietojaan vai ei. Lisäksi
asiakkaalla on oikeus saada pääsy henkilötietoihinsa tai jäljennös itseään koskevista henkilötiedoista.
Kun asiakkaan henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen ja on automaattista, asiakkaalla on oikeus
saada Veikkaukselle toimittamansa henkilötiedot koneellisesti luettavassa muodossa. Veikkaus voi periä
pyydetyn toimenpiteen toteuttamisesta aiheutuvat hallinnolliset kustannukset tai kieltäytyä suorittamista
pyydettyä toimenpidettä, jos pyyntö on ilmeisen perusteeton tai kohtuuton.
Asiakas voi pyytää jäljennöksen itseään koskevista henkilötiedoista toimittamalla henkilökohtaisesti
allekirjoitetun kirjallisen pyynnön osoitteella: Veikkaus Oy, Tietosuojavastaava, Pelitestin
suoritusrekisteri/Henkilötietopyyntö, PL 1, 01009 Veikkaus. Pyynnöstä tulee ilmetä asiakkaan nimi,
henkilötunnus, postiosoite ja puhelinnumero sekä tiedot, jotka asiakas haluaa saada.
Asiakkaalla on oikeus pyytää itseään koskevan virheellisen tai puutteellisen tiedon korjaamista sekä
tarpeettoman tai vanhentuneen tiedon poistoa.
Asiakkaalla on tietyissä tilanteissa oikeus pyytää henkilötietojensa aktiivisen käsittelyn rajoittamista tai
muuten vastustaa henkilötietojensa käsittelyä.
Siltä osin kuin asiakkaan henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen, asiakkaalla on oikeus peruuttaa
antamansa suostumus milloin tahansa.
Asiakas voi käyttää edellä kerrottuja oikeuksiaan ottamalla yhteyttä Veikkauksen tietosuojavastaavaan:
tietosuoja@veikkaus.fi. Asiakkaan oikeuksien käyttäminen edellyttää, että asiakas pystyy antamaan riittävät
tiedot, joiden avulla Veikkaus voi hänet tunnistaa ja yhdistää rekisteriin tallennettuihin henkilötietoihin.

12. Oikeus tehdä valitus
valvontaviranomaiselle

Mikäli asiakas katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan lainsäädäntöä, asiakkaalla
on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. Valituksen voi tehdä erityisesti siinä EU:n jäsenvaltiossa,
jossa asiakkaan vakinainen asuin- tai työpaikka on, tai jossa väitetty rikkominen on tapahtunut. Suomessa
valvontaviranomaisena toimii tietosuojavaltuutettu.

13. Rekisterin suojauksen
periaatteet

Veikkaus käsittelee henkilötietoja turvallisella ja lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Pelitestin
suoritusrekisterin tietoturvallisuus sekä henkilötietojen luottamuksellisuus, eheys, käytettävyys ja saatavuus
varmistetaan tarkoituksenmukaisin teknisin ja hallinnollisin toimenpitein. Tällaisia toimenpiteitä ovat mm.
henkilötietojen pseudonymisointi, laitteistojen ja tiedostojen suojaus, käyttäjien tunnistus, käyttövaltuudet,
käyttötapahtumien rekisteröinti, kulunvalvonta sekä käsittelyn ohjeistus ja valvonta.
Veikkaus edellyttää henkilötietojen salassapitoa ja asianmukaista suojaamista myös alihankkijoiltaan.
Henkilötietoja käsittelevät vain Veikkauksen sekä Veikkauksen alihankkijoiden palveluksessa olevat henkilöt,
joiden työtehtäviin kyseisten tietojen käsittely kuuluu. Veikkauksen verkkopalvelun tietoliikenne on salattua,
ja asiakas tunnistaa kyseisen palvelun osoitteen oikeellisuuden varmenteesta.

