TIETOSUOJASELOSTE oikeudenloukkausten selvittämiseen ja korvausten perimiseen perustuvaan rekisteriin liittyen
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Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste
Henkilötietoja kerätään ja käsitellään Asianajotoimisto Hedman Partners Oy:n edustamien oikeudenhaltijoiden tekijän- ja lähioikeuksien loukkaamista koskevissa asioissa oikeudellisten vaatimusten laatimiseksi, esittämiseksi, puolustamiseksi ja ratkaisemiseksi. Henkilötietojen käsittely
on tarpeen rekisterinpitäjän toimeksiantajana olevan oikeudenhaltijan oikeutettujen etujen toteuttamiseksi.
Lisäksi tietoja käytetään sovittujen tai tuomittujen korvausten perusteella saatavien suoritusten
seuraamiseen. Henkilötietojen käsittely sovittujen suoritusten seuraamiseen on välttämätöntä rekisteröityä koskevan sopimuksen toteuttamiseksi.
Rekisterinpitäjä ei käytä henkilötietoja rekisteröityä koskevien automaattisten yksittäispäätösten
tekemiseen.
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Käsiteltävät henkilötietoryhmät
Rekisterinpitäjä voi käsitellä henkilötietoja:
−

IP-osoite, jota käytetään tekijänoikeudella suojatun aineiston jakamiseen ilman oikeudenhaltijan lupaa;

−

ajankohta, jolloin IP-osoitetta on käytetty yllä kuvatun mukaisesti;

−

käytetty vertaisverkko- tai muu jakamiseen käytetty ohjelma;
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−

teleoperaattori, jonka liittymästä IP-osoitetta käytetään;

−

laittoman jakotapahtuman lokitietojen sisältämät henkilötiedot;

−

tiedot laittoman jakamisen kohteena olevan teoksen nimestä, tiedostonimestä sekä sellaisten
parvien tunnukset (swarm hash), joissa oikeudenhaltijoiden teosta on laittomasti jaettu;

−

liittymän haltijan/käyttäjän nimi ja yhteystiedot;

−

sovitun tai tuomitun hyvityksen määrä ja eräpäivä;

−

korvausvelvollisuuden peruste eli sopimuksen päivämäärä taikka tuomion yksilöintitiedot
(tuomion numero, antopäivä, asiaa käsitellyt tuomioistuin);

−

saatavaa koskevan mahdollisen ulosottopäätöksen tiedot;

−

tiedot loukkauksen tai vaatimuksen johdosta tehdyistä yhteydenotoista (kirjeen/puhelun/sähköpostin tms. päiväys, vastaanottajat ym. tiedot);

−

muu oikeudenloukkauksen selvittämisen tai korvauksen perimisen kannalta tarpeellinen
tieto;

−

rekisteröidyn henkilötunnus tai syntymäaika oikeudenloukkausten hyvitystä varten tehtävien
maksusuunnitelmien luontia, toteuttamista, seurantaa ja täytäntöönpanoa varten.
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Henkilötietojen alkuperä
Rekisteröidyn nimi- ja yhteystiedot ovat peräisin teleoperaattorilta, joka on luovuttanut tiedot tuomioistuimen antamalla tekijänoikeuslain 60 a §:n mukaisella päätöksellä. Henkilötietojen hankinnasta ja luovuttamisesta säädetään nimenomaisesti jäsenvaltion lainsäädännössä, jossa on vahvistettu asianmukaiset toimet rekisteröidyn etujen suojaamiseksi.
Oikeudenloukkaukseen liittyvien teknisten tietojen sisältämät henkilötiedot ovat peräsin oikeudenloukkaukseen liittyvästä tietoliikenneyhteydestä. Rekisterinpitäjä saa oikeudenloukkauksen
teknisen näytön sisältämät henkilötiedot edustamaltaan oikeudenhaltijalta. Nämä tiedot ovat saatavilla kenelle tahansa avoimesta tietoverkosta.
Rekisteröidyn yhteydenottoon ja sovintoon liittyvät henkilötiedot ovat peräisin rekisteröidyltä itseltään. Sovinnon tekemiseksi on välttämätöntä, että rekisteröity luovuttaa riittävät henkilötiedot
osapuolten oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseksi.
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Henkilötietojen säilytysaika
Henkilötietoja säilytetään niin kauan, kun rekisterinpitäjälle toimeksiannon antaneen oikeudenhaltijan hyvitysvaatimus on täytäntöönpantavissa tai kun henkilötiedoilla on merkitystä oikeudel-
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lisen vaatimuksen laatimisessa, esittämisessä tai puolustamisessa. Rekisterinpitäjä säilyttää sovittuihin oikeudenloukkauksiin liittyviä henkilötietoja, kunnes osapuolet ovat toteuttaneet täysin sovintoon liittyvät velvollisuutensa.
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Henkilötietojen luovutus ja vastaanottajat
Henkilötietoja kerätään, säilytetään ja siirretään ainoastaan Euroopan unionin alueella. Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
Osa henkilötietojen käsittelystä on ulkoistettu rekisterinpitäjän lukuun henkilötietojen käsittelijöinä toimiville Arvato Financelle (1730113-3) ja Tecxipio GmbH:lle (HRB 712165). Henkilötietojen käsittelijät käsittelevät henkilötietoja ainoastaan rekisterinpitäjän antaman ohjeistuksen mukaisesti.
Oikeudenloukkauksen tekniseen näyttöön sisältyviä pseudonyymejä henkilötietoja voidaan luovuttaa tarpeen vaatiessa asian selvittämisen niin edellyttäessä myös muille asiantuntijatahoille käsiteltäväksi rekisterinpitäjän lukuun. Henkilötietoja ei luovuteta muille sivullisille.
Kaikkia henkilötietoja voidaan luovuttaa poliisiviranomaisille tutkintapyynnön yhteydessä. IPosoitteita ajankohtineen luovutetaan toimivaltaiselle tuomioistuimelle tekijänoikeuslain 60 a §:n
mukaisten hakemusten tekemiseksi ja tuomioistuinten ratkaisuihin sisällytetyt tiedot voidaan luovuttaa sitä pyytäville henkilöille poistamatta päätökseen kirjattuja tietoja.
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Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu sekä
saada tiedoista jäljennös tai vahvistus, ettei pyynnön tehneen henkilötietoja käsitellä. Rekisteröity
ei ole oikeutettu tarkastuspyynnön nojalla saamaan tietoja, jotka vaikuttavat haitallisesti muiden
oikeuksiin ja vapauksiin. Rekisterinpitäjä ei luovuta tarkastusoikeuden nojalla kolmansien henkilötietoja taikka tekniseen näyttöön sisältyviä pseudonyymejä henkilötietoja, joiden perusteella tekijänoikeuden loukkaukseen osallistunut voisi välttää oikeudellista vastuutaan. Lisäksi rekisterinpitäjää velvoittavan, asianajajista annetun lain 5 c § rajoittaa rekisterinpitäjän oikeutta luovuttaa
oikeudelliseen vaatimukseen liittyviä tietoja.
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää itseään koskevien henkilötietojen oikaisemista tai poistamista
taikka käsittelyn rajoittamista, vastustaa käsittelyä sekä henkilötietojensa siirtämistä järjestelmästä
toiseen. Rekisteröidyn esittämien pyyntöjen toteuttaminen edellyttää, että pyynnön toteuttamiselle
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asetetut edellytykset täyttyvät. Rekisterinpitäjä voi rekisteröidyn pyynnöistä huolimatta käsitellä
henkilötietoja oikeudellisen vaatimuksen laatimiseksi, esittämiseksi ja puolustamiseksi.
Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle erityisesti siinä EU:n jäsenvaltiossa, jossa hänen vakinainen asuinpaikkansa tai työpaikkansa on taikka jossa väitetty rikkominen on tapahtunut, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä
rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. Tietosuojavaltuutetun toimisto hoitaa valvontaviranomaisen tehtäviä Suomessa. Tietosuojavaltuutetun toimiston yhteystiedot ovat saatavissa tietosuojavaltuutetun toimiston verkkosivulta osoitteesta https://tietosuoja.fi/yhteystiedot.
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