
Henkilötietolain (523/1999) kymmenennen pykälän mukainen rekisteriseloste. 

1. Rekisterinpitäjä 
Osuuskauppa Arina (Kauppakeskus Valkea) 
Nuottasaarentie 1, 90400 Oulu 
sähköposti: oma.arina@sok.fi 
www.kauppakeskusvalkea.fi 

2. Rekisteriasioiden yhteyshenkilö 
Kauppakeskus Valkea (Maria Ylitapio) 
sähköposti: maria.ylitapio@sok.fi 

3. Rekisterin nimi 
Kauppakeskus Valkean markkinoinnin ja kontaktitietojen rekisteri (Valkean etujoukko) 

4. Rekisterin käyttötarkoitus 
Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään kauppakeskuksen ja sen liikkeiden sekä 
Osuuskauppa Arinan konserniyhtiöiden asiakassuhteiden hoitamiseen, tiedottamiseen, markkinointiin, 
asiakassuhteiden- ja yhteydenottojen hoitamiseen sekä muihin asiakassuhteen ylläpitoon liittyviin 
tarkoituksiin. Rekisterin tietoja voidaan hyödyntää tilastollisiin tarkoituksiin tai Arinan konserniyhtiöiden 
liiketoiminnan ja Kauppakeskus Valkean kehittämiseen. 

5. Rekisterin tietosisältö 

• Asiakkaan etu- ja sukunimi 
• Ikä 
• Sähköpostiosoite 
• Puhelinnumero 
• Lähiosoite 
• Osuuskaupan jäsenyystieto (kyllä/ei) 
• Rekisteröidyn antama tieto kiinnostuksen kohteista (esimerkiksi naisten, miesten tai lasten muoti, 

kosmetiikka, sport, ravintolat ja kahvilat, tapahtumat, ruoka) 
• Rekisteriin tallennetaan rekisteröidyn kiinnostus paikannusperusteisiin viesteihin sekä 

tutkimuskyselyihin 
• Markkinointiluvat ja -kiellot 
6. Säännönmukaiset tietolähteet 
Tietoja kerätään rekisteröidyiltä rekisteröitymisen yhteydessä sekä asiakassuhteen kestäessä. 
Henkilötietoja voidaan kerätä Kauppakeskus Valkean internetsivujen välityksellä sekä sähköisessä tai 
ei-sähköisessä muodossa olevilla lomakkeilla (esimerkiksi palaute- ja tilauslomakkeilla) ja 
puhelimitse.  

7. Tietojen luovutus 
Tietojen luovuttamisen perusteena on yksilöllisemmän ja henkilökohtaisemman palvelun 
mahdollistaminen Kauppakeskus Valkean asiakkaille. Henkilötietoja voidaan luovuttaa seuraaville 
Euroopan Unionin alueella sijaitseville tahoille: Kauppakeskus Valkean vuokralaiset, asiakkaan 
mahdollisesti tilaamia palveluja tuottavat yhtiöt, sekä viranomaiset (lakisääteisiin tietopyyntöihin 
vastaaminen). Henkilötietoja ei luovuteta ilman asianosaisen nimenomaista suostumusta kolmansille 
osapuolille muutoin kuin edellä mainitussa tarkoituksessa, ellei lainsäädännöstä muuta johdu.  

8. Rekisterin suojauksen periaatteet 
Rekisteriä ylläpidetään teknisenä tallenteena rekisterin ylläpitäjän tai tämän valtuuttaman tahon 
toimesta. Järjestelmä on suojattu käyttäen asianmukaisia teknisiä suojauksia ulkoisia tietomurtoja 



vastaan. Rekisterin tietoja pääsevät käyttämään vain ennalta määrätyt rekisterinpitäjän työntekijät ja 
sen käyttöä valvotaan käyttäjäkohtaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin.  

9. Tarkistus- ja kielto-oikeus   
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käyttö. Rekisterinpitäjä poistaa tällöin kaikki rekisteröityä 
koskevat henkilötiedot rekisteristä. Kielto voidaan ilmoittaa sähköpostitse rekisteriasioita hoitavalle 
henkilölle. 

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja 
henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella: 

Osuuskauppa Arina / Rekisteriseloste Kauppakeskus Valkea 
PL 823  
00088 S-ryhmä 


