REKISTERISELOSTE
Henkilötietolain (523/1999) 10 § ja 24 §:n mukainen rekisteriseloste
1

Rekisterinpitäjä
Asianajotoimisto Hedman Partners Oy (Y-tunnus: 0999000-4)
Pitkänsillanranta 3 A
00530 Helsinki
Puh.: (09) 177 060
Faksi: (09) 629 759
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Rekisterinpitäjän yhteyshenkilö
Joni Hatanmaa
Pitkänsillanranta 3 A
00530 Helsinki
Puh.: (09) 177 060
Sähköposti: joni.hatanmaa@hedman-attorneys.com
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Rekisterin nimi
Oikeudenloukkausten selvittämiseen ja korvausten perimiseen perustuva rekisteri
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Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietoja kerätään ja käsitellään Asianajotoimisto Hedman Partners Oy:n edustamien
oikeudenhaltijoiden tekijän- ja lähioikeuksien loukkaamista koskevissa asioissa oikeudellisten
vaatimusten laatimiseksi, esittämiseksi, puolustamiseksi ja ratkaisemiseksi.

Lisäksi tietoja käytetään sovittujen tai tuomittujen korvausten perusteella saatavien suoritusten
seuraamiseen.

Tietoja ei käytetä eikä luovuteta henkilötietolain 4 luvun mukaisiin erityisiin tarkoituksiin.
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Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin voidaan tallentaa seuraavia tietoja:


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;



teleoperaattori, jonka liittymästä IP-osoitetta käytetään;



lokitiedot laittomasta jakotapahtumasta;



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



liittymän haltijan 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;



Henkilön henkilötunnus ja/tai syntymäaika oikeudenloukkausten hyvitystä varten tehtävien
maksusuunnitelmien luontia, toteuttamista, seurantaa ja täytäntöönpanoa varten.
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Säännönmukaiset tietolähteet
Säännönmukaisia tietolähteitä ovat teleoperaattorit, avoimet tietoverkot ja niissä käyttäjien itsensä
julkisesti saataville saattama tieto, suomalaisissa tuomioistuimissa annetut tuomiot taikka
rekisteröidyn oman ilmoituksen perusteella tehdyt sopimukset. IP-osoitteiden ja tiedostojen
jakamisen lokitiedot saadaan oikeudenhaltijalta tai tämän puolesta Euroopan unionin alueella
toimivalta yritykseltä.
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Tietojen luovutus
Tietoja kerätään, säilytetään ja siirretään ainoastaan Euroopan unionin alueella. Tietoja ei siirretä
EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Henkilötietojen käsittelystä osa on ulkoistettu
Arvato Financelle, Tecxipio GmbH:lle ja Midas Technologiesille. Tietoja voidaan luovuttaa
tarpeen vaatiessa asian selvittämisen niin edellyttäessä myös muille asiantuntijatahoille. Tietoja ei
luovuteta

muille

tutkintapyynnön

sivullisille.
yhteydessä.

Kaikkia

tietoja

IP-osoitteita

voidaan

ajankohtineen

luovuttaa

poliisiviranomaisille

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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Rekisterin suojaus
Rekisterinpitäjä järjestää rekisterin tietoturvan toimialalla yleisesti hyväksyttävällä tavalla sekä
pyrkii asianmukaisin teknisin ratkaisuin estämään asiattomien pääsyn sekä sähköisiin
tietojärjestelmiin että manuaalisesti ylläpidettäviin aineistoihin.

Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjän, Arvato Financen, Tecxipio GmbH:n ja Midas
Technologiesin työntekijöillä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin tai osaan siitä. Pääsy
sähköisten tietojärjestelmien avulla ylläpidettäviin rekisterin tietoihin edellyttää henkilökohtaisen
käyttäjätunnuksen ja salasanan antamista. Tietoja käsittelevillä rekisterinpitäjän, Arvato Financen,
Tecxipio GmbH:n ja Midas Technologiesin työntekijöillä on rekisterinpitäjän myöntämä
tarpeellisen laajuinen käyttöoikeus.

Osa rekisterin sisältämistä tiedoista on sellaisia, että niihin kohdistuu Suomen Asianajajaliiton
hyvää asianajotapaa koskevien ohjeiden mukainen erityinen salassapito- ja vaitiolovelvollisuus,
ja kyseisiä tietoja käsitellään ohjeiden velvoittamalla tavalla.
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Tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu.
Tarkastuspyyntö tulee lähettää rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle, ja sen on oltava kirjallinen.
Tarkastuspyyntö voidaan esittää myös henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona, jolloin tietoja
pyytävän on kyettävä todistamaan henkilöllisyytensä.

Tarkastusoikeutta rajoittaa se seikka, ettei rekisterinpitäjä kykene yhdistämään keräämiään IPosoitteita yksittäisiin luonnollisiin henkilöihin ilman tuomioistuimen antamaa määräystä tai
esitutkintaviranomaisen toimenpiteitä. Näin ollen rekisterinpitäjä ei pysty vastaamaan kyselyihin
siitä, onko IP-osoitteita tai muita lokitietoihin perustuvia tietoja kerätty jonkun yksittäisen
henkilön osalta ennen, kuin se on saanut IP-osoitteiden haltijoiden yhteystiedot teleoperaattorilta
tuomioistuinmääräyksen nojalla.
10 Oikeus vaatia tietojen korjaamista
Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn kannalta virheellisen,
tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn
esittämästä vaatimuksesta.

Tiedon korjaamista koskeva vaatimus tulee esittää kirjallisesti rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle.
Vaatimuksessa on yksilöitävä, mitä tietoa korjausvaatimus koskee.

Ilman tuomioistuimen päätöstä, jolla teleoperaattori velvoitetaan ilmaisemaan liittymänhaltijan
yhteystiedot, ei rekisterinpitäjä kykene todentamaan, keitä yksittäisiä henkilöitä tiedot koskevat.

