
HAUENKALASTAJAT OPEN Kevät 2022
Säännöt ja kisaohjeet

Luethan ohjeet ja säännöt ajatuksella, ajan kanssa ja tarkkaan! Ennen kuin otat yhteyttä
kisajärjestäjään kysymys mielessä, lue säännöt vielä kerran.

Keväällä 2017 käytiin ensimmäinen Hauenkalastajat Open -kalastuskisa, jossa 120 joukkuetta mitteli
viidestä pisimmästä hauesta hyvähenkisessä kilpailussa. Tapahtuma on parissa vuodessa kasvanut
Suomen suurimmaksi kalastuskilpailuksi ja keväällä 2021 kisaan osallistui huimat yli 1350 joukkuetta.
Nyt HK Open käydään kisan historian yhdeksännen kerran armaan Suomemme keväisillä vesillä.

Kevään 2022 Hauenkalastajat Open kilpaillaan 20.-22.05.2022!

Kisan yhteistyökumppanit ovat:

Kaikki peliin -sarjassa:

Rennosti-sarjassa:

Syvä kumarrus ja kiitokset yhteistyökumppaneillemme kilpailun upeista palkinnoista!

www.hauenkalastajat.fi

http://www.hauenkalastajat.fi


TÄRKEÄT PÄIVÄMÄÄRÄT

1. Ilmoittautuminen sulkeutuu 13.05.2022 klo 21:00.
2. Mittatarrasetti on tilattava 13.05.2022 mennessä.
3. Kisa alkaa 20.05.2022 klo 18:00 ja päättyy 22.05.2022 klo 15:00.
4. Tägisana ilmoitetaan 20.05.2022 klo 17:55 alkavassa live-lähetyksessä

Hauenkalastajat-Facebook-sivulla ja ryhmässä.

KUKA VOI OTTAA OSAA KILPAILUUN?

Kisa on avoin kaikille Hauenkalastajat-Facebook-ryhmän jäsenille. Vähimmäisvaatimuksena on, että
joukkueen kapteeni on 1) Hauenkalastajat-ryhmän jäsen ja 2) täysi-ikäinen.

Muut joukkueen jäsenet voivat olla ryhmän ulkopuolelta ja iälle ei ole rajoituksia. Veneessä täytyy
kalastaa vähintään kahden henkilön, yksin kalastusta ei sallita missään vaiheessa.

(Huom! Alle 18-vuotiailta kilpailijoita vaadimme vanhempainvastuunkantajan kirjallisen suostumuksen
ilmoittautumiseen ja henkilötietojen keräämiseen ja käsittelyyn tietosuoja-asetuksessa määritellyn
velvoitteen mukaan. Jos vanhempien suostumustodistusta alle 18-vuotiaan osalta ei toimiteta, ei
joukkue voi osallistua kisaan. Vanhempainvastuunkantajan allekirjoittama ja päivätty vapaamuotoinen
suostumuskirje on toimitettava sähköpostilla osoitteeseen posti@hauenkalastajat.fi ilmoittautumisen
päättymispäivään eli 13.05.2022 mennessä.)

Joukkueet voivat kalastaa aktiivivälinein missä päin Suomea tahansa, kunhan kalastuspaikka vain on
Suomen valtion rajojen sisäpuolella – joki, järvi, lampi, meri; kaikki käyvät.

Ilmoittautumalla annat luvan julkaista nimesi tuloslistalla sekä annat kuviesi käyttöoikeuden
Hauenkalastajat Suomen sosiaalisen median tileillä ja verkkosivustolla.

ILMOITTAUTUMINEN

Kisan ilmoittauminen ja kisajärjestelmä on uudistunut vuodelle 2022. Ilmoittautuminen on tehtävä
sunnuntai-iltaan 13.05.2022 mennessä osoitteessa:

predator.fi/app

Katso tarkemmat ohjeet erillisestä ilmoittautumisdokumentista!

Kapteenin on oltava sama henkilö koko kisan ajan. Vain yksi henkilö joukkueesta voidaan ilmoittaa
kapteeniksi!

Osallistumalla kisaan annat luvan julkaista nimesi, tiimisi nimen sekä kuvamateriaaliasi Hauenkalastajat
Suomen sosiaalisen median kanavilla. Myös Predator.fi–kisajärjestelmän ylläpitäjä saa hyödyntää
järjestelmään ladattuja kuvia omaan markkinointiinsa, lue tarkemmin Predator.fi-tietosuojaselosteesta.

Ilmoittautumalla kisaan joukkueen jäsenet hyväksyvät henkilö- ja yhteystietojensa tallentamisen
osallistujatietokantaan Predator.fi-kisajärjestelmässä ja antavat oikeuden Hauenkalastajat Suomi Oy:lle
tietojen käyttöön kisan organisoimiseksi. Hauenkalastajat Open -tietosuojaselosteeseen voit perehtyä
ohesta sekä kisajärjestelmä Predator.fi:n tietosuojaselosteeseen osoitteessa predator.fi.
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Alle 18-vuotiailta tiimiläisiltä vaadimme vanhempainvastuunkantajan kirjallisen suostumuksen
yhteystietojen keräämiseen, tallentamiseen ja käsittelyyn. Facebook tai Instagram eivät ole mukana
kilpailun järjestämisessä.

KILPAILUN SÄÄNNÖT

1. SALLITUT PYYNTITAVAT

Kaikki aktiivivälinein tapahtuvat pyyntimuodot ovat sallittuja (heitto-, vertikaali-, perhokalastus sekä
uistelu). Kaikki kalastus tapahtuu veneestä tai veneeksi luokitellulta ponttonilautalta. Jokaisella
joukkueen kalastajalla saa olla käytössään kalastustilanteessa vain yksi (1) vapa ja siimassa yksi (1) viehe.
Täkykalan tai muun luonnollisen syötin käyttö on kilpailussa kielletty – niin elävän kuin kuolleenkin.

2. JOUKKUE

Kilpailuun osallistutaan joukkueittain. Joukkueeseen voi kuulua maksimissaan kolme (3) kalastajaa, joista
vähintään kapteenin on oltava Hauenkalastajat-Facebook-yhteisön jäsen ja täysi-ikäinen.

3. VOITTAJA

Kilpailun voittaja on joukkue, joka saa kisa-aikana viisi (5) kpl yhteismitaltaan pisintä haukea.

3.1 Kalojen pituus ilmoitetaan vain tasasentteinä. Mitta pyöristetään aina alempaan tasasenttilukuun.

3.2 Tasatuloksen sattuessa ratkaisee pisin kala. Mikäli kalat ovat yhtä pitkiä, ratkaisee seuraavaksi pisin
kala jne. Mikäli kaikki viisi haukea ovat yhtä pitkiä, voittajan ratkaisee arpa.

3.3 Kisan tuomaristolla on oikeus muuttaa kalojen ilmoitettuja pituuksia kuvien perusteella.

3.4 Kilpailussa hauen alamitat ovat:

RENNOSTI-sarja: 70 cm

KAIKKI PELIIN -sarja: 90 cm

3.5 Joukkueet lataavat kuvat alamitan ylittävistä saamistaan kaloista, kunnes viisi kalaa on ilmoitettu.
Tämän jälkeen raportoidaan vain aiempia viittä kalaa pidemmät kalat.

3.6 Samaa kalaa ei hyväksytä kisassa kahdesti, vaikka joukkue saisi saman kalan toistamiseen.

4. KILPAILUAIKA

Kilpailu alkaa: 20.05.2022 klo 18:00 Suomen aikaa.

Kilpailu päättyy: 22.05.2022 klo 15:00 Suomen aikaa.

Kilpailun päättymisen jälkeen on tunnin mittainen protestiaika (su 15:00–16:00), jolloin mahdolliset
protestit on toimitettava kirjallisesti tuomaristolle.
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5. SARJAT

Hauenkalastajat Open Kevät 2022 jakautuu aikaisempien kisojen myötä tutuksi tulleisiin

kahteen erilliseen sarjaan:

● RENNOSTI-sarja (Live-luotain kielletty)
● KAIKKI PELIIN -sarja

Tiimi voi ilmoittautua vain yhteen sarjaan. Sarjoja ei voi vaihtaa kesken kisan.

Edellisistä kisoista poiketen Rennosti-sarjassa Live-luotainten käyttö on kielletty vuonna 2022.
Live-luotaimen käyttö Rennosti-sarjassa aiheuttaa joukkueen välittömän hylkäämisen.

Kaikki peliin -sarjassa laiterajoituksia luotainelektroniikan suhteen ei ole.

6. KALOJEN VAPAUTTAMINEN

Kaikki kalat, jotka eivät ole fataalisti vahingoittuneet pyyntitilanteessa, vapautetaan ilman poikkeuksia.
Vahingoittuneet ja lopetetut kalat pitää ilmoittaa kisajohdolle.

7. KALOJEN MITTAAMINEN JA RAPORTOINTI

Kalat mitataan mittalaudalla, jolle on kiinnitetty kisan mittatarra. Kala kuvataan mittalaudalla ylhäältä
päin niin, että mitta-asteikko, koko kala ja myös oikein täytetty tägilappu (tiimin nimi, tiimin
kilpailunumero, tägisana) näkyy kokonaan, selvästi ja esteettä kuvassa.

Älkää odottako kala haavissa raportoimanne kalan hyväksyntää, vaan vapauttakaa kalat viipymättä.

Ohessa kuva oikein toteutetusta mittauksesta ja mittakuvan ottamisesta:
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7.  KISAMITTASETTI

Kilpailussa käytetään virallista Hauenkalastajat Open Kevät 2022 -mittatarraa ja tägilappua (molemmilla
sarjoilla omansa), joiden avulla todennetaan kilpailukalat.

7.1. Mittatarra on kiinnitettävä kiinteälle alustalle. Irtotarralla mitattuja kaloja ei hyväksytä. Mittalaudat
eri muodoissaan ovat kätevä ratkaisu.

7.2. Mitan sekä tägitarran yhteishinta on 32 € + postimaksut. Tämä on ainoa kustannus, joka kisaan
lähtevällä joukkueella on, eli erillistä osallistumismaksua kisassa ei ole.

Kaikkien joukkueiden on tilattava kisamittasetti 13.05.2022 mennessä omatoimisesti
verkkokaupasta – se ei tule automaattisesti ilmoittautuneille. 13.05.2022 jälkeen ei kisamittasettiä
voi tilata.

Tilaa kisamittasetti:

Linkki: https://www.dprint.fi/webshop/62-hauenkalastajat-open-tuotteet

RENNOSTI-sarjan kisamittasetti:
https://www.dprint.fi/webshop/hauenkalastajat-open-tuotteet/425-hk-open-rennosti-kev%C3%A4t-2022
.html

KAIKKI PELIIN -sarjan kisamittasetti:
https://www.dprint.fi/webshop/hauenkalastajat-open-tuotteet/428-hk-open-kaikki-peliin-kev%C3%A4t-2
022.html

Sivuston kautta on mahdollista tilata myös varatägilapun sisältävät setit.

Mikäli et ole saanut kisamittaa 17.05.2022 mennessä, ole yhteydessä suoraan Mainostalo D-Printiin.
Puh: 044 9702 193, sähköposti: info@dprint.fi. WWW: https://www.dprint.fi/

Kaikki tiedustelut mittatarrasettien saapumisesta, postituksesta ja saatavuudesta on
tehtävä Mainostalo D-Printille. Hauenkalastajat ei pysty auttamaan mittatarratilauksissa.

7.3. Kalat raportoidaan predator.fi-kisajärjestelmän ja sen puhelinsovelluksen kautta.

7.4. Kisamitan mukana tuleva tägilappu pitää täyttää spriiliukoisella tussilla. Tägilappuun katkoviivoille
kirjoitetaan TÄGISANA, joka julkaistaan VASTA Facebook-livessä osoitteessa:
www.facebook.com/hauenkalastajat 20.5. klo 17.55. Ilman tägisanaa ei voi kisaan raportoida kaloja.

8. HYLKÄÄMISPERUSTEET

8.1 Jokaisella kisaan osallistuvalla 18–64-vuotiaalla on oltava kalastonhoitomaksu maksettuna. Iästä
riippumatta kaikilla kilpailijoilla on oltava mahdolliset vesialuekohtaiset erikoisluvat vallitsevien
määräysten mukaisesti. Lupamaksujen laiminlyöminen tai kalastaminen kohteessa, jossa kalastus on
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kielletty, johtaa joukkueen hylkäämiseen. Joukkueiden on tarkistettava aluekohtaiset rajoitukset
ennakkoon osoitteesta:

https://kalastusrajoitus.fi/ sekä paikallisilta vesialueen omistajilta. Myös Vesiliikennelain rikkominen tai
vesialuekohtaisten vesiliikennerajoitusten rikkominen on joukkueen hylkäysperuste. Huomatkaa myös,
ettei venetraileria ja autoa saa parkkeerata yksityisille maille ilman lupia.

8.2 Jos kuvasta käy ilmi, että kyseessä on alamittainen kala, kala hylätään.

8.3 Jos mittakuvassa ei näy koko kala eli kalan mitta (nollassa kalan pää ja pyrstö mitattavassa kohdassa),
kala hylätään

8.4 Jos mittakuvasta ei saa selvää eli pituus ei selviä kuvasta tai tägitarra puuttuu, kala hylätään.

8.5 Mikäli tiimi käyttää jotain muuta mittaa kuin virallista kisamittaa, ei kyseisiä kaloja hyväksytä
kilpailuun ja ne hylätään. Tämä varmistaa tasapuolisuuden mittausvälineiden osalta.

8.6 Yksin kalastava kapteeni hylätään.

8.7 Mikäli kala kuvataan mittalaudalla väärinpäin eli kala on selkä alaspäin mittatarralla (suhteessa
teksteihin) TAI kalan pyrstö on 0-viivassa, kala hylätään, katso mittauksen mallikuva ylempää.

8.8 Live-luotaimen käyttäminen Rennosti-sarjassa johtaa joukkueen välittömään hylkäämiseen.

Kisaan osallistuvien on muutenkin noudatettava kalastettaessa voimassa olevia säädöksiä ja
käyttäydyttävä vesillä hyvien tapojen mukaisesti – tervettä harkintakykyä on käytettävä etenkin muiden
vesillä liikkujien kunnioittamisessa. Kaikenlainen luonnon roskaaminen on kielletty (Jätelaki 646/2011, 8
luku 72-73 §).

9. MUUTOKSET SÄÄNTÖIHIN JA KISAAN

Hauenkalastajat Suomi pidättää oikeuden muuttaa sääntöjä ja maksuja mahdollisten kalastusta
sääntelevän lainsäädännön ja asetusten muutosten myötä. Pidätämme myös oikeuden peruuttaa kisan
valtiovallan koronavirusepidemiaohjeistusten ja -määräysten tai vastaavien muutosten sattuessa. Tällöin
katsotaan kyseessä olevan force majeure -tilanne, ja osallistumismaksuja (mittatarrasetti) ei palauteta.

10. KILPAILUN PALKINNOT

Skaban palkinnot ovat tälläkin kertaa kerrassaan messevät, iso kiitos
yhteistyökumppaneillemme Garmin ja Daiwa!

KAIKKI PELIIN -SARJA:

1. sija: Garmin LiveScope Plus -järjestelmä
sekä GLS 10 -luotainmoduuli ja LVS34-anturi
(arvo noin 2 279 €)
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2. sija: ECHOMAP UHD 92sv ja GT56UHD-TM-anturi (arvo noin 1 549 €)

3. sija: 3 x Garmin Venu Sq -älykello (arvo noin 807 €)

RENNOSTI-SARJA:

1. sija:

3 x Daiwa Prorex XR TWS 300 -kela
3 x Daiwa Prorex XR Bait 9’0” 120 Dist & Swim -vapa
3 x Daiwa SideKick 230 -viehesetti
1 x Daiwa Prorex Unhooking Mat

(arvo noin 2 015 €)

2. sija:

3 x Daiwa Tatula 200 LTD -kela
3 x Daiwa Tatula Bait 8’3” 140g -vapa
1 x Daiwa Prorex Unhooking Mat

(arvo noin 1476 €)

3. sija:

3 x Daiwa Tatula 200 -kela
1 x Daiwa Prorex Unhooking Mat

www.hauenkalastajat.fi
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(arvo noin 638 €)

Kilpailusta voitettujen palkintojen veroseuraamuksista vastaavat voittajat itse. Voittajilta pyydetään
henkilötiedot tulorekisteri-ilmoitusta varten. Mikäli kisaaja kieltäytyy antamasta tulorekisteriin
vaadittavia tietoja, koko joukkueen palkinto siirtyy tuloksissa seuraavalle joukkueelle.

11. TULOKSET

Kisan kokonaistulokset ja voittajat julkistetaan kisan jälkeen 22.05.2022 klo 17:00 mennessä
Hauenkalastajat-Facebook-sivulla ja -ryhmässä, sekä erillisessä tuloslivessä, jonka ajankohta ilmoitetaan
kisan aikana.

12. LIVE-LÄHETYKSET “KOTKANPESÄSTÄ”

Openin tuloskatsaukset, live-kommentaarit ja muu ohjelma lähetetään suorina lähetyksinä Kotkanpesän
studioilta ja julkaistaan Hauenkalastajien FB-sivulla sekä -ryhmässä. Livelähetysten aikataulu julkaistaan
ennen kisan alkua.

KIREITÄ SIIMOJA JA ONNEA KISAAN!

Hauenkalastajat Open 2022 -tuomaristo
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Liite: Hauenkalastajat Open -tietosuojaseloste

Osallistumalla Hauenkalastajat Open -kilpailuun annat suostumuksesi henkilötietojesi käsittelyyn ja
keräämiseen tapahtuman yhteydessä. Lisätietoja tietojen käsittelystä löydät alta. Hauenkalastajat Suomi
Oy noudattaa henkilötietojen käsittelyssä EU:n tietosuoja-asetusta. Huomaa, että kisajärjestelmä ei ole
Hauenkalastajat Suomi Oy:n omistama eikä hallinnoima, joten lue sen tietosuojakäytännöt osoitteesta:
predator.fi.

HUOM! Alle 18-vuotiailta kilpailijoita kisajärjestelmä vaatii vanhempainvastuunkantajan kirjallisen
suostumuksen ilmoittautumiseen ja henkilötietojen keräämiseen ja käsittelyyn (Tietosuoja-asetuksen 8
artikla, kohta 1).  Vanhempainvastuunkantajan allekirjoittama ja päivätty vapaamuotoinen
suostumuskirje tulee toimittaa sähköpostitse osoitteeseen posti@hauenkalastajat.fi ilmoittautumisen
päättymispäivämäärään 13.05.2022 mennessä.

Hauenkalastajat Suomi Oy:n tietojen käsittelystä vastuussa olevan tahon nimi ja yhteystiedot: Mikko
Salonen, HAUENKALASTAJAT SUOMI OY Nuottalahdentie 2, 37100, Nokia, Suomi. Puhelin:
0451405662 posti@hauenkalastajat.fi

Tietosuojavastaavan yhteystiedot: HAUENKALASTAJAT SUOMI OY Nuottalahdentie 2, 37100, Nokia,
Suomi. Puhelin: 0451405662 posti@hauenkalastajat.fi

HUOM! Kisaan ilmoittautumiseen ja osallistumiseen käytetään Predator.fi-sivustoa ja -ohjelmaa,
joiden ylläpidosta ja tietojenkäsittelystä vastaa Float Software Oy. Heidän tietosuojalausekkeensa voit
lukea osoitteesta https://predator.fi/tietosuojalauseke.pdf?. Hauenkalastajat Suomi Oy ei ole osallisena
ohjelman tuottamiseen tai käyttöön, eikä myöskään vastuussa predator.fi-sivun kautta syötettyjen
tietojen oikeellisuudesta, välittämisestä, tallentamisesta ja käsittelystä eikä mistään Float Software Oy:n
toimintaan tai ohjelmistoihin liittyvästä tietojenkäsittelystä.

Tarkoitukset, joita varten henkilötietoja halutaan käsitellä:

Hauenkalastajat Open -kilpailun läpiviemiseksi ja raportoimiseksi. Henkilötietoja, jotka asetat
käytettäväksemme ilmoittautumalla käytetään sen tapahtuman toteuttamiseksi, johon ilmoittaudut.

Käsittelyn oikeusperuste: Yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan (1) kohdan a) ja b) alakohta: tarvitaan
tapahtuman läpiviemiseksi..

Käsiteltävien henkilötietojen luokat: Tapahtuman mukaan on annettava ja käsiteltävä seuraavia tietoja:

● nimi ja syntymävuosi
● yhteystiedot, kuten s-postiosoite, puhelin jne.
● tapahtumakuvat ja kalakuvat
● tapahtuma ja siihen liittyvät muut tiedot

Järjestelmän lokitiedot, joita muodostuu käsiteltäessä tietojasi IT-järjestelmissämme, esim. IP-osoite,
päiväys/kellonaika.
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Tietojen lähde (alkuperä): Asianosainen ja Predator.fi-kisajärjestelmä

Tietojen vastaanottaja (luokat): Tapahtumaan osallistumisesi mukaan tietosi välitetään Hauenkalastajat
Suomen henkilötietojen käsittelijöille, jotka toteuttavat tapahtuman tai käytettyjen IT-järjestelmien
ylläpidon ja huollon. Kyseiset henkilöt eivät kuitenkaan saa käyttää tietojasi omiin tarkoituksiinsa. Lisäksi
voi olla tarpeen välittää tietosi yhteistyökumppaneille, joiden kanssa tapahtuma järjestetään.

Tietojen välitys kolmanteen maahan tai kansainväliseen organisaatioon sekä siihen liittyvät takuut
tietojen suojelusta: Hauenkalastajat Suomi ei välitä tietoja kolmansiin maihin. Tapahtuman
organisoimisessa käytetään Meta-, WhatsApp- ja Google-alustoja, joiden tietojenkäsittelystä
Hauenkalastajat Suomi ei ole vastuussa. Ilmoittautumisjärjestelmänä toimii Predator.fi, jonka osalta
Hauenkalastajat Suomi ei myöskään ole vastuussa. Ilmoittautumalla tapahtumaan hyväksyt
Hauenkalastajat Suomi Oy:n vastuuvapauden Predator.fi:n, Metan, WhatAppin ja Googlen
tietojenkäsittelykäytännöistä. Metan, Predator.fi:n, WhatsAppin ja Googlen GDPR- ja
tietosuojakäytäntöihin voit tutustua verkossa mm. seuraavien linkkien kautta:

Meta:
https://www.facebook.com/business/news/facebooks-commitment-to-data-protection-and-privacy-in-co
mpliance-with-the-gdpr

WhatsApp: https://www.whatsapp.com/legal/privacy-policy-eea

Predator.fi: https://predator.fi/tietosuojalauseke.pdf
Google: https://cloud.google.com/security/gdpr/

Tietojen tallennusaika: Hauenkalastajat Suomi Oy:n hallinnoimiin järjestelmiin tallennetut kisatietosi
poistetaan 12 kuukauden kuluessa (laskettuna meneillään olevan kalenterivuoden päättymisestä alkaen)
poislukien seuraavat: Joukkueiden nimet sekä kilpailijoiden nimet säilytetään kisahistoriatiedoissa.
Mahdolliset verotuksen kannalta merkitykselliset kuitit, kuten laskut jne., poistetaan lakisääteisen
säilyttämisajan mentyä umpeen (yleensä 10 vuotta).

Asianosaisen oikeudet tietoihin, tietojen käsittelyn oikaisuun, poistoon tai rajoittamiseen, käsittelyn
kieltämiseen ja tietojen siirrettävyyteen: Hauenkalastajat Suomi ei käytä tietoja mihinkään muuhun kuin
tapahtuman järjestämiseen ja siitä raportoimiseen ja tietoja ei siirretä kolmansille osapuolille.
Asianosaisella on oikeus tarkistaa tietonsa pyytämällä tiedot osoitteesta posti@hauenkalastajat.fi.

Jos tietyt lakisääteiset edellytykset täyttyvät, sinulla on seuraavat oikeudet: Oikeus sinusta
tallentamiimme tietoihin; oikeus tietojesi käsittelyn oikaisuun, poistamiseen, rajoittamiseen tai käsittelyn
kieltämiseen sekä oikeus tietojen siirrettävyyteen.

Oikeus peruuttaa suostumus tietojen käsittelyyn: Voit peruuttaa suostumuksesi tietojesi käsittelyyn
milloin tahansa tulevaisuuden osalta antamalla sopivan ilmoituksen edellä mainitulle vastuuhenkilölle.
Peruutuksen saapumiseen asti toteutettu tietojesi käsittely säilyy laillisena.
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https://cloud.google.com/security/gdpr/
mailto:posti@hauenkalastajat.fi
http://www.hauenkalastajat.fi


Valitusoikeus: Jos olet sitä mieltä, että henkilötietojasi käsitellään laittomasti, sinulla on oikeus tehdä
valitus toimivaltaiselle tietosuojaviranomaiselle.

Tietojen ylläpitoon liittyvä oikeudellinen tai sopimuksellinen välttämättömyys sekä mahdolliset
seuraukset tietojen ylläpidon laiminlyönnistä: Tietojasi tarvitaan tapahtuman läpivientiä varten.

Automatisoitu päätöksenteko tai profilointi: Hauenkalastajat Suomi Oy ei toteuteta kerättyjen tietojesi
perusteella automatisoitua päätöksentekoa tai profilointia.
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