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Rekisterinpitäjä
Suomen Numerot Numpac Oy (Numpac), y-tunnus 1829232-0
Opastinsilta 12 G, 00520 Helsinki
(jäljempänä ”me”)
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Rekisteriasioiden yhteyshenkilö
Tapio Lammi
sähköposti: tapio.lammi@numpac.fi
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Rekisterin nimi
Numpacin siirrettyjen numeroiden tiedotuspalvelun rekisteri
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Mitkä ovat henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste?
Henkilötietojen
käsittely
siirrettyjen
numeroiden
tiedotuspalvelussa
(Tiedotuspalvelu”) perustuu lakiin sähköisen viestinnän palveluista (102§),
7.11.2014/917 (jäljempänä ”sähköisen viestinnän palvelulaki”) ja tietoja käytetään
Tiedotuspalvelun tarjoamista varten. Sähköisen viestinnän palvelulaki edellyttää,
että teleyrityksen kanssa sopimuksen tehnyt tilaaja voi halutessaan siirtää
puhelinnumeronsa toiselle yritykselle vaihtaessaan palvelun tarjoajaa. Teleyritykset
ovat lisäksi velvollisia järjestämään tiedotuspalvelun siirretyistä puhelinnumeroista,
jonka toteuttamisen teleyritykset ovat antaneet Numpacin hoidettavaksi.
Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on ylläpitää lain edellyttämää
Tiedotuspalvelua. Teleyritykset luovuttavat tietoja Suomen kiinteän- ja
matkapuhelinverkon
puhelinnumeroista
Numpacille
siirrettävyyden
toteuttamiseksi sekä kuluttajille tarkoitettua Tiedotuspalvelua varten.
Tiedotuspalvelun avulla kuluttajalla on mahdollisuus tarkistaa mille operaattorille
jokin puhelinnumero kuuluu.
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Mitä tietoja käsittelemme ja mistä saamme tietoja?
Käsittelemme Tiedotuspalvelun tarjoamista varten seuraavia henkilötietoja:
•

Liittymänumero (kiinteä- ja matkapuhelinliittymä)

•

Teleyrityksen nimi- ja yhteystiedot
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Henkilötiedot saadaan teleyrityksiltä.
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Kenelle luovutamme ja siirrämme tietoja sekä siirrämmekö tietoja EU:n tai ETA:n
ulkopuolelle?
Numpac ei säännönmukaisesti luovuta rekisterin tietoja ulkopuolisille tahoille
paitsi, jos se on välttämätöntä rekisterinpitäjän lakisääteisten tai sopimukseen
perustuvien velvollisuuksien täyttämiseksi.
Käytämme Tiedotuspalvelun teknisessä toteutuksessa ja ylläpidossa sekä
henkilötietojen
käsittelyssä ulkopuolista palveluntarjoajaa (alihankkija).
Varmistamme tietosuojan toteutumisen henkilötietoja käsittelevien alihankkijoiden
kanssa tehtävillä tietojenkäsittelysopimuksilla ja edellytämme alihankkijoiden
käsittelevän henkilötietoja vain siinä määrin kuin se on tarpeen ko. palvelun
tuottamiseksi. Alihankkijat käsittelevät henkilötietoja rekisterinpitäjän puolesta ja
lukuun rekisterinpitäjän ohjeiden mukaisesti.
Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
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Miten suojaamme tiedot ja miten pitkään säilytämme niitä?
Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne
työntekijämme, joilla on asemansa puolesta oikeus käsitellä tietoja. Kullakin
käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään
tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla
suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja
tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.
Rekisterin henkilötietoja säilytetään niin kauan, kuin ne ovat tarpeen rekisterin
tarkoituksen toteuttamiseksi, ottaen huomioon laista tulevat velvoitteet ja
säilytysajat.
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Rekisteröidyn oikeudet
Sinulla on oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot ja
vaatia virheellisen, vanhentuneen tai lain vastaisen tiedon oikaisua tai poistamista.
Tarkastusta ja oikaisua koskevat pyynnöt tulee toimittaa henkilökohtaisesti tai
kirjallisesti kohdassa 2 mainittuun osoitteeseen.
Sinulla on oikeus vastustaa tai pyytää tietojen käsittelyn rajoittamista sekä tehdä
valitus henkilötietojen käsittelystä tietosuojavaltuutetulle.

