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1. Rekisterinpitäjä

Nimi (y-tunnus)
Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry
(TTVK)
(y-tunnus: 1926210-7)
Yhteystiedot
Keilasatama 2 A, 02150 Espoo
puh. 040 706 6674
sähköposti: info@ttvk.fi

2. Yhteyshenkilö
rekisteriä koskevissa
asioissa

Nimi
Jaana Pihkala (yhdistyksen toiminnanjohtaja)
Yhteystiedot
Keilasatama 2 A, 02150 Espoo
puh. 040 706 6674
jaana.pihkala@ttvk.fi

3. Rekisterin nimi

Oikeudenloukkauksien selvittäminen ja
tuomioiden ja sopimusten seuranta

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset
ja käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietoja käsitellään TTVK ry:n
edustamien oikeudenhaltijoiden tekijän- ja/tai
lähioikeuksien loukkauksia koskevien
oikeusvaateiden laatimiseksi, esittämiseksi,
puolustamiseksi ja ratkaisemiseksi, sisältäen
loukkaustapauksissa sovittujen tai tuomittujen
korvausten ja suoritusten seuraamisen ynnä
niiden tilittämisen asianomistajina oleville
oikeudenhaltijatahoille.
Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) 6
artiklan 1 kohdan f) alakohdan mukainen
TTVK:n edustamien oikeudenhaltijoiden
oikeutettu etu panna täytäntöön laissa säädettyjä
tekijän- ja/tai lähioikeuksiaan niihin
kohdistuvissa loukkaustapauksissa. Tietosuojaasetuksen 10 artiklan ja Suomen tietosuojalain 7
§:n nojalla henkilötietoja voidaan käsitellä, jos
käsittely on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi,
esittämiseksi, puolustamiseksi tai
ratkaisemiseksi.

5. Rekisterin tietosisältö (henkilötietoryhmät) ja
säilytysajan määräytymiskriteerit

Oikeudenloukkauksien selvittämiseksi
rekisteriin tallennetaan seuraavia tietoja:
-

-

-

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

Oikeudenloukkaustapauksissa annettuihin
tuomioihin ja tehtyihin sopimuksiin sisältyvien
velvoitteiden seuraamiseksi rekisteriin
tallennetaan seuraavia tietoja:
-

-

-

-

korvausvelvollisen nimi ja
henkilötunnus
tuomitun tai sovitun korvauksen määrä
sekä sen jakautuminen
oikeudenhaltijoittain
korvausvelvollisuuden peruste, eli
sopimuksen päivämäärä tai tuomion
diaarinumero, antopäivä sekä asiaa
käsitellyt tuomioistuin
mahdolliset sovitut poikkeukset
alkuperäisestä korvausvelvollisuudesta
tai suorittamisen aikataulusta
saatavaa koskeva mahdollinen
ulosottopäätös

Henkilötietojen säilytysaika määräytyy
tapauskohtaisesti perustuen siihen, miten
pitkään eri henkilötietoryhmiin kuuluvat tiedot
ovat tarpeelliset käsittelyn tarkoituksen
toteuttamiseksi oikeuksien
täytäntöönpanoprosessin eri vaiheissa
loukkauksen selvittämisestä (tiedon käsittelyn
aloitus) korvaussaatavien seurantaan ja
tilitykseen huomioiden soveltuvat laissa
säädetyt kirjanpitovelvoitteet (tiedon elinkaaren
päättyminen). Tallennettujen tietojen

tarpeellisuutta arvioidaan vähintään vuosittain,
jolloin tarpeettomat tiedot poistetaan.
6. Säännönmukaiset
tietolähteet

Oikeudenloukkausten selvittämisen osalta
henkilötietojen säännönmukaiset tietolähteet
ovat:
-

avoimet tietoverkot ja niissä henkilöiden
itsensä julkisesti saataville saattama tieto
muut yleiset lähteet, kuten erilaiset
julkaisut
kentällä tehdyt tarkastustoimet
lain nojalla tietojen luovuttamiseen
tapauskohtaisesti velvoitetut tahot (esim.
teleoperaattorit)

Tuomioiden ja sopimusten seurannan
henkilötietojen säännönmukaiset tietolähteet
ovat TTVK:n edustamien oikeudenhaltijoiden
oikeuksien loukkauksen johdosta annetut
tuomiot, viranomaisasiakirjat tai tehdyt
sopimukset rekisteröidyn oman ilmoituksen
perusteella.
7. Henkilötietojen vastaanottajaryhmät
ja tietojen siirto EU:n
tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja voidaan käsittelyn tarkoituksen
toteuttamiseksi toimittaa eri tuomioistuimille ja
viranomaisille. Rekisterin tietoja voidaan
luovuttaa rekisterinpitäjän valtakirjalla
edustamille oikeudenhaltijoille näitä itseään
koskevin osin, mikäli tämä on käsittelyn
tarkoituksen täyttämiseksi tarpeellista.
Henkilötietoja käsitellään tarpeellisilta osin
myös TTVK:n ulkoistetun taloushallinnon
(taloushallinto) ja IT-palveluiden tarjoajan
(tallennus) toimesta.
Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n
ulkopuolelle. Tietosuoja-asetuksen 49 artikla
kuitenkin mahdollistaa tietojen siirron, mikäli
siirto on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi,
esittämiseksi tai puolustamiseksi.

8. Rekisterin
suojauksen
periaatteet

A. Manuaalinen aineisto:
Käsiteltävää aineistoa säilytetään TTVK ry:n
tiloissa, joita pidetään lukittuna henkilöstön
ollessa muualla. Tilaan on kulunvalvonta, ja
sisäänpääsy edellyttää henkilökohtaista
kulkukorttia. Arkistot säilytetään lukituissa

arkistotiloissa.
B. Sähköisesti talletetut tiedot:
Rekisteriin tallennettuja tietoja käsittelevät
ainoastaan TTVK:n lakimiehet. Tietoihin pääsy
edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan
antamista. Kirjautumistunnukset ovat vaihtuvia.
TTVK:n lakimiehet käsittelevät henkilötietoja
ainoastaan rekisterinpitäjän ohjeiden mukaisesti,
ja heitä sitoo salassapitovelvollisuus.
TTVK:n lukuun tietoja käsittelevien
henkilötietojen käsittelijöiden (taloushallinto,
IT-palvelut) kanssa on laadittu kirjallinen
sopimus käsittelyn suorittamiseen liittyvistä
yksityiskohdista. Henkilötietojen käsittelijät
suorittavat käsittelytoimia vain rekisterinpitäjä
TTVK:n kirjallisten ohjeiden mukaisesti.
9. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus:
A. pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään
koskeviin henkilötietoihin siltä osin, kuin tätä
oikeutta ei ole tietosuojalain 34 §:n perusteella
rajoitettu rikoksen ehkäisemiselle tai
selvittämiselle koituvan haitan perusteella,
B. pyytää kyseisten ja yksilöimiensä tietojen
oikaisemista,
C. pyytää kyseisten tietojen poistamista, ellei
tätä oikeutta ole tietosuoja-asetuksen 17(3)
artiklan nojalla rajoitettu oikeudellisen vaateen
laatimisen, esittämisen tai puolustamisen
tarpeen perusteella,
D. pyytää käsittelyn rajoittamista, ellei tätä
oikeutta ole tietosuoja-asetuksen 18(2) artiklan
nojalla rajoitettu oikeudellisen vaateen
laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi,
E. vastustaa käsittelyä, ellei tätä oikeutta ole
tietosuoja-asetuksen 21(1) artiklan nojalla
rajoitettu oikeusvaateen laatimiseksi,
esittämiseksi tai puolustamiseksi.
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä tietojen
käsittelystä valitus tietosuojavaltuutetulle.

Rekisterinpitäjä mahdollisuuksien mukaan
oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä
olevan, käsittelyn kannalta virheellisen,
tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen
henkilötiedon oma-aloitteisesti.
Pyyntö tulee esittää rekisterinpitäjän
yhteyshenkilölle osoitetussa, omakätisesti
allekirjoitetussa tai vastaavalla tavalla
varmennetussa asiakirjassa joko kirjallisessa tai
sähköisessä muodossa. Pyyntö voidaan esittää
myös henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona
edellyttäen, että rekisteröidyn henkilöllisyys
voidaan vahvistaa.

