
Rekisteri- ja tietosuojaseloste 
Henkilötietolain (523/99) 10 § ja 24 § mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. 
 

1. Rekisterinpitäjä 

Motiva Oy 
Pohjoinen Rautatiekatu 25 
PL 489 
00101 HELSINKI 
puh. 09 6122 5000 

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteystiedot 

Motiva Oy, Viestintä- ja neuvonta -yksikkö 
viestintäjohtaja Kati Laakso 
kati.laakso@motiva.fi 
puh. 09 6122 5023 

3. Rekisterin nimi 

Aurinkosähköä kotiin -kampanjan käyttäjärekisteri. 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

Rekisterissä ylläpidetään Motivan koordinoimassa Aurinkosähköä kotiin -kampanjassa internetissä osoitteessa 
www.aurinkosahkoakotiin.fi kertyviä järjestelmätoimittajien tarjous- ja yhteystietoja sekä kuluttajien/taloyhtiöiden/pk-
yritysten verkkopalvelussa ilmoittamia tietoja. 
 
Järjestelmätoimittajien yhteystiedot julkaistaan verkkopalvelussa. Motiva Oy voi käyttää yhteystietoja kampanjaan 
liittyvään yhteydenpitoon ja asiakas/kampanjaviestintäsuhteiden hoitoon.  
 
Kuluttajien sekä taloyhtiöiden ja pk-yritysten yhteyshenkilöiden tietoja käytetään vain Motivan tähän kampanjaan 
liittyvässä viestinnässä ja yhteydenpidossa.  
 
Tietoja käsitellään henkilötietolain mukaisesti.  
 
Rekisterin ylläpitoon käytettävä palvelin sijaitsee EU:n alueella. 

5. Rekisterin tietosisältö 

Rekisteriin tallennetaan muun muassa seuraavanlaisia tietoja: 
 

• Palvelun tarjouspyyntölomakkeessa esitetyt asiat, kuten henkilön etu- ja sukunimi ja yhteystiedot. 

6. Säännönmukaiset tietolähteet 

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan säännönmukaisesti: 
 

• Yritykseltä ja henkilöltä itseltään. 
• Muista asianmukaisista lähteistä. 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset 

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille. 

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 
 

mailto:kati.laakso@motiva.fi
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9. Rekisterin suojauksen periaatteet 

Rekisteristä ei ole manuaalista aineistoa. Kaikki rekisterissä olevat tiedot tallennetaan sähköisessä muodossa EU-alueella 
sijaitsevaan palvelinympäristöön. Rekisterin tietoihin pääsee salasanan avulla järjestelmän ylläpitäjä (Motiva Oy). 
Tietoliikenneyhteyksissä käytetään ssl-suojausta.  
 
Sivuston tietokannasta säilytetään salatussa muodossa varmuuskopioita EU-alueella. Sivuston yhteyslokia ei tallenneta 
pysyvästi palvelimelle. 
 

10. Rekisteröidyn kielto-oikeus 

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja. Kielto tulee tehdä 
kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. 
 

11. Rekisteröidyn tarkastusoikeus 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti 
ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. 
 

12. Tiedon korjaaminen 

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, 
tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa 
yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi. 
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