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Tämä on Yrityksen henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) 
mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Tässä TeeSe Botnian tietosuojaselosteessa kerrotaan, 
mitä henkilötietoja kuva- ja julkaisuluparekisteriin tallennetaan, mihin tietoja käytetään, miten 
tiedot suojataan ja mistä kuvattu voi saada lisätietoja kuvien ja kuviin liittyvien julkaisujen osalta. 
 

1. Rekisterinpitäjä 

TeeSe Botnia Oy Ab, Sorakatu 2–4, 65100 Vaasa 
 

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö 

TeeSe Botnian henkilöstösihteeri ja viestintäharjoittelija 
 

3. Rekisterin nimi 

TeeSe Botnia / Kuvaus- ja julkaisuluparekisteri 
 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja oikeusperuste 

Rekisteröidyn henkilötietoja käsitellään kuvauslupien, luvan laajuuden ja luvan voimassaolon 
ylläpitämiseen. 
Rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn yhtä tai useampaa 
erityistä tarkoitusta varten. 
 

5. Rekisterin tietosisältö 

Rekisteri sisältää nimitiedon rekisteröidyistä, kuvausluvan kattaman materiaalin koskevia 
merkintöjä, luvan laajuutta koskevia merkintöjä sekä luvan kestoa koskevia merkintöjä. 

Tietojen säilytystä, arkistointia, hävittämistä ja muuta käsittelyä ohjataan arkistointiohjeilla ja 
tietoturva- ja tietosuojaohjeistuksella. Rekisteriin sähköisesti tallennetut tiedot on suojattu niin, 
että niitä pääsee katsomaan vain siihen oikeutettu henkilö. Jokainen käyttäjä hyväksyy tietojen 
ja tietojärjestelmien käyttöä ja salassapitoa koskevan sitoumuksen käyttöoikeudet saadessaan. 



Henkilötietoja säilytetään niin kauan, kuin kuvaus- ja julkaisuluvassa määritelty materiaali on 
käytössä. 
Henkilötiedot poistetaan, samalla kuin kuvauslupaan liittyvä materiaali poistetaan. 
 

6. Säännönmukaiset tietolähteet 

Rekisteriin merkittävät ja tallennettavat henkilötiedot perustuvat rekisteröitävän lupalomakkeella 
itse antamiin tietoihin. 
 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset  

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin 
niin on sovittu kuvatun kanssa.  
 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet 

Rekisterin tietojen käyttöoikeus on rajattu tietyille henkilöille heidän tehtäviensä edellyttämässä 
laajuudessa. 

Fyysinen rekisteritietoja sisältävä aineisto säilytetään rekisterinpitäjän hallinnoimissa tiloissa 
erikseen lukitussa paikassa, johon muilla kuin rekisterin käyttöön oikeutetuilla ei ole pääsyä. 
 

9. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet 

Tietojen tarkastus-, korjaus- ja poisto-oikeus TeeSen tietosuojapolitiikan mukaisesti. 
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen 
rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen 
tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä 
tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä vastaa 
asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden 
kuluessa). 

 

Päivitetty 2.8.2022 

 

 

 

 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679


 

 

Liite: Kuva- ja julkaisulupa, TeeSe, 2.8.2022  

 

Hyväksyn, että TeeSe saa kaikki oikeudet ottamaani kuvaan ja sillä on oikeus käyttää, muokata ja 

julkaista kuvat TeeSen intranetissä ja kotisivuilla. Kuvia käytetään vain TeeSen omassa toiminnassa, 

kuten toiminnan esittelyssä, Kuvia ei jaeta kolmansille osapuolille.  

Myös kaikkien kuvassa olevien henkilöiden tulee allekirjoittaa lupa. Jos kyseessä on alle 18-vuotias 

henkilö, luvan allekirjoittaa huoltaja.  

Lisätietoja kuva- ja julkaisulupaan liittyen voi tiedustella TeeSen henkilöstösihteeriltä tai 

viestintäharjoittelijalta.  

 

KUVA KÄYTTÖTARKOITUS 

Kuvaa käytetään TeeSen toiminnassa  _______________________________ 

Kuva julkaisuaika ja julkaisun kesto  _______________________________ 

 

KUVAN OTTAJAN TIEDOT  

Sähköpostiosoite ja puhelinnumero  _______________________________ 

Aika ja paikka   _______________________________ 

Allekirjoitus   _______________________________ 

Nimen selvennys  _______________________________ 

 

KUVATTAVAN HENKILÖN / KUVATTAVIEN HENKILÖIDEN TIEDOT  

Allekirjoitus   _______________________________ 

(alle 18-vuotiaan puolesta luvan allekirjoittaa huoltaja) 



Nimen selvennys  _______________________________ 

 

Päivitetty 2.8.2022 

 

 


