
 

 
 

Henkilötietojen käsittely 
Me Pågenilla vaalimme kaikkien yksityisyyttä, jotka ovat meihin eri tilanteissa 
yhteydessä. Pyrimme siihen, että ihmiset kokevat aina olonsa turvalliseksi 
luovuttaessaan henkilötietojaan meille. 

Kerromme aina selkeästi, miksi keräämme henkilötietoja. Emme kerää henkilötietoja 
enempää kuin mitä on tietyn tarkoituksen kannalta ehdottoman tarpeellista. Emme 
myöskään säilytä henkilötietoja kauempaa kuin tarkoitus vaatii. Prosessimme ja 
järjestelmämme takaavat, että henkilötietoja käsitellään aina turvallisesti ja 
asianmukaisesti. 

Milloin ja miksi Pågen kerää henkilötietoja 
Pågen kerää henkilötietoja pääsääntöisesti seuraavia käyttötarkoituksia varten. 
 
Tarkoitus Miksi/miten 
Kilpailut ja tapahtumat Hyväksymällä kilpailuehdot hyväksyt myös, että niitä 

henkilötietoja, jotka luovutat kilpailuun osallistumisesi 
yhteydessä, käsitellään kilpailua hallinnoitaessa. 
 
Voittajien nimet (etu- ja sukunimi) julkaistaan pagen.fi -sivustolla 
sen jälkeen, kun olemme ottaneet yhteyttä kaikkiin voittajiin. 
Pågen tarvitsee voittajien etu- ja sukunimien lisäksi myös heidän 
osoitteensa, puhelinnumeronsa ja sähköpostiosoitteensa. 
 
Jos voittojen ylittää (tällä hetkellä) kalenterikuukaudessa 166,66 
euroa, voitosta on maksettava suomen lain mukaan 
arpajaisveroa. 
 
Kilpailun päättymisen jälkeen, kun Pågen ei enää tarvitse 
henkilötietoja kilpailun hallinnointiin liittyen, kaikki henkilötietoja 
sisältävä materiaali poistetaan. 

Reklamaatiot Reklamaatiotapauksissa Pågenin on kerättävä tiettyjä henkilötietoja 
asian ratkaisemiseksi sekä pystyäkseen pitämään yhteyttä 
reklamoijaan. Tarvittavia henkilötietoja ovat etunimi, sukunimi, osoite, 
postinumero, paikkakunta, sähköpostiosoite ja joissakin tapauksissa 
myös puhelinnumero ja pankkitiedot. 
 
Henkilötietoja sisältävät aineistot poistetaan järjestelmästä 
viimeistään silloin, kun reklamaation loppuun käsittelemisestä on 
kulunut 4 kuukautta. 

Rekrytointi Voidakseen käsitellä tiettyä työpaikkaa varten lähetettyjä hakemuksia 
Pågen tarvitsee joitakin henkilötietoja. Näitä käsitellään hakemusaikana 
ja ne poistetaan, kun kyseinen paikka on täytetty. 

Käynti kotisivuillamme Kun vierailet kotisivuillamme, rekisteröimme sinuun liittyviä tietoja, joita 
ovat esimerkiksi 
 



 

 

 
 

Jakaako Pågen henkilötietojasi muiden kanssa? 
Pågenin toimintaan ei kuulu myydä tai toimittaa henkilötietojasi edelleen jollekin 
toiselle. 

Olemme kuitenkin ulkoistaneet osan palveluistamme ulkoisille osapuolille, jotka 
käsittelevät henkilötietoja Pågenin lukuun. Näissä tapauksissa kyseisen osapuolen 
kanssa on solmittu nk. tietojenkäsittelysopimus, joka varmistaa, että henkilötietoja 
käsitellään asianmukaisesti voimassa olevien säädösten mukaisesti. 

Jos Pågen on siirtänyt henkilötietojen käsittelyn kolmannelle osapuolelle, tämä 
toiminta tapahtuu aina EU:n rajojen sisäpuolella. 

 
 
Sinun oikeutesi 
Haluamme, että ollessasi yhteydessä Pågeniin koet, että henkilötietojen 
käsittelyyn liittyviä perusoikeuksiasi kunnioitetaan. Tämä tarkoittaa seuraavaa: 

 
Oikeus saada tietoa Henkilöllä on oikeus saada tietoa siitä, milloin ja missä hänen 

henkilötietojaan käsitellään. 
Oikeus oikaista tietoja Jokaisella on oikeus kääntyä henkilötietojaan käsittelevän yrityksen 

tai viranomaisen puoleen ja pyytää tätä oikaisemaan virheelliset 
henkilötiedot. 

Oikeus poistaa tietoja Jokaisella on oikeus kääntyä henkilötietojaan käsittelevän yrityksen 
tai viranomaisen puoleen ja pyytää tätä poistamaan itseään 
koskevat tiedot. 

Oikeus rajoittaa tietojen 
käsittelyä 

Jokaisella on oikeus joissakin tapauksissa vaatia 
henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista. Rajoittaminen 
tarkoittaa, että henkilötiedot merkitään siten, että niitä voidaan 
tulevaisuudessa käsitellä vain tiettyjä rajoitettuja tarkoituksia 
varten. 

Oikeus vastustaa tietojen 
käsittelyä 

Yksilöllä on oikeus vastustaa rekisterinpitäjän suorittamaa 
henkilötietojensa käsittelyä ilmoittamalla siitä 
valvontaviranomaiselle. 

 
 
Omistaja ja rekisterinpitäjä 
 
Tämän sivuston sekä muiden Pågenin käyttämien kanavien kautta kerättävien 
henkilötietojen rekisterinpitäjä on:

 
IP-osoite 
tietojen saantipäivämäärä 
saantiaika 
tieto siitä, missä sivuillamme vierailit. 
 
Näiden tietojen avulla pystymme luomaan mahdollisimman toimivan 
sivuston ja parhaan mahdollisen käyttökokemuksen sinua varten. 
Nämä tilastotiedot poistetaan noudattamiemme rutiinien mukaisesti, 
viimeistään kolmen kuukauden kuluttua. 



 

 
 
Oy Pågen Ab (Y-tunnus 0114242-2 ), Linnoitustie 4 A, 02600 Espoo 

 
 

Yhteystiedot 
Jos sinulla on kysyttävää tai näkemyksiä henkilötietojen käsittelyyn 
liittyen, voit ottaa meihin yhteyttä osoitteeseen 
 
Oy Pågen Ab 
Linnoitustie 4 A  
02600 Espoo 
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