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1. Rekisterinpitäjä

2. Yhteyshenkilö
rekisteriä koskevissa
asioissa

3. Rekisterin nimi
4. Henkilötietojen
käsittelyn
tarkoitus

5. Rekisterin tietosisältö

6. Säännönmukaiset
tietolähteet

Nimi (y-tunnus)
Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry
(y-tunnus: 1926210-7)
Yhteystiedot
Pieni Roobertinkatu 16 A, 00120 Helsinki
puh. (09) 6803 4059, faksi (09) 6803 4033,
sähköposti: info@antipiracy.fi
Nimi
Jaana Pihkala
Yhteystiedot
Pieni Roobertinkatu 16 A, 00120 Helsinki
puh. (09) 6803 4059, info@antipiracy.fi
Oikeudenloukkauksien selvittäminen
Tietoja kerätään ja käsitellään TTVK ry:n
edustamien oikeudenhaltijoiden tekijän- ja
lähioikeuksien loukkauksia koskevien
oikeusvaateiden laatimiseksi, esittämiseksi,
puolustamiseksi tai ratkaisemiseksi. Tietojen
kerääminen on ulkoistettu siihen erikoistuneelle
yritykselle.
Tietoja ei luovuteta henkilötietolain 4 luvun
mukaisiin erityisiin tarkoituksiin.
Seuraavia tietoja voidaan tallentaa:
- ip-osoite, jota käytetään
tekijänoikeudella suojatun aineiston
jakamiseen ilman oikeudenhaltijan lupaa
- teleoperaattori, jonka ip-osoitteesta on
kyse
- käytetty vertaisverkko- tai muu
jakamiseen käytetty ohjelma
- mahdollinen käyttäjätunnus (nick name)
- lokitiedot laittomasta jakotapahtumasta
- koelataus luvatta jaossa olevasta
tiedostosta sekä tiedostolistaus jaossa
olevista tiedostoista
- muu oikeudenloukkauksen selvittämisen
kannalta tarpeellinen tieto
Tietosuojavaltuutetun 10.2.2014 päivätyn
kannanoton mukaan kyse on henkilötiedoista,
joita käsitellään loogisessa henkilörekisterissä.
Avoimet tietoverkot ja niissä käyttäjien itsensä
julkisesti saataville saattama tieto.

7. Säännönmukaiset
tietojen luovutukset
ja tietojen siirto EU:n
tai ETA:n ulkopuolelle
8. Rekisterin
suojauksen
periaatteet

9. Tarkastusoikeus

10. Oikeus vaatia
tiedon korjaamista

Tietoja kerätään, säilytetään ja siirretään
ainoastaan EU:n alueella. Tietoja ei siirretä
EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
A. Manuaalinen aineisto:
Käsiteltävää aineistoa säilytetään
muistivälineellä (DVD-levy tai vastaava) TTVK
ry:n tiloissa lukitussa tilassa. Tallennettuja
yksittäisiä tietoja käytetään oikeudellisissa
kirjelmissä, joita puolestaan säilytetään
erillisissä tapauskansioissa lukittavissa
kaapeissa.
B. ATK:lle tallennetut tiedot:
Muistivälineellä oleviin tietoihin on pääsy
ainoastaan TTVK:n lakimiehillä. Tiedot
toimeksiannosta tallentava palveluntarjoaja
säilyttää tallennetuista tiedoista varmuuskopion
mahdollisia oikeudenkäyntejä varten.
Oikeudenloukkausten tultua käsitellyiksi
tallennetut tiedot ja niiden varmuuskopiot
hävitetään.
TTVK ry ei kykene yhdistämään keräämiään
tietoja yksittäisiin luonnollisiin henkilöihin
ilman tuomioistuimen antamaa määräystä tai
esitutkintaviranomaisen toimenpiteitä. Näin
ollen rekisterinpitäjä ei pysty vastaamaan
kyselyihin siitä, onko tietoja kerätty jonkun
tietyn henkilön osalta.
Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää
rekisterissä olevan, käsittelyn
kannalta virheellisen, tarpeettoman,
puutteellisen tai vanhentuneen
henkilötiedon oma-aloitteisesti. Tiedot
hävitetään oikeudenloukkauksen tultua
käsitellyksi.
Ilman tuomioistuimen päätöstä, jolla
teleoperaattori velvoitetaan ilmaisemaan
yhteydenhaltijan yhteystiedot, ei rekisterinpitäjä
kuitenkaan kykene todentamaan, keitä
yksittäisiä henkilöitä tiedot koskevat.

11. Muut
henkilötietojen
käsittelyyn liittyvät
oikeudet

Tietoja ei käytetä suoramainontaan, etämyyntiin
tai muuhun suoramarkkinointiin eikä markkinatai mielipidetutkimukseen eikä
henkilömatrikkeleihin tai sukututkimukseen.
Näin ollen yksittäisillä henkilöillä ei ole tarvetta
erikseen kieltää tietojen käsittelyä em.

tarkoituksia varten.

