F.E.Sillanpään Seura ry Uutiskirjerekisterin Tietosuojaseloste
Henkilötietolain (523/1999) ja EU:n asetuksen 679/2016 mukainen tietosuojaseloste
1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö
Rekisterinpitäjä: F.E.Sillanpään Seura ry (”Yhdistys”)
Y-tunnus: 0132966-8
Osoite: Kyrönsarventie 6, 39100 Hämeenkyrö
Sähköposti: info@fesillanpaanseura.org
Yhteyshenkilö: Pertti Haavisto
Puhelin: 041 515 6000
Sähköposti: pertti.haavisto@gmail.com
2. Rekisteröidyt
Rekisterissä käsitellään Yhdistyksen uutiskirjeen tilanneiden henkilötietoja (”Rekisteröity”).
3. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus
Rekisterin käyttötarkoituksena on rekisteröityjen henkilötietojen ajantasainen hallinta uutiskirjeen
tilauksen voimassaolon ajan sekä uutis- sekä suoramarkkinointikirjeiden lähetys rekisteröidyille.
Henkilötietojen käsittely perustuu siihen, että rekisteröity
henkilötietojensa käsittelyyn Rekisterin käyttötarkoitusta varten.

on

antanut

suostumuksensa

4. Käsiteltävät henkilötiedot
Rekisterissä käsitellään Rekisteröityjen henkilö- ja yhteystietoja. Näitä tietoja ovat:
-

Rekisteröidyn nimi;
Rekisteröidyn sähköpostiosoite;

5. Säännönmukaiset tietolähteet
Uutiskirjeen tilaajat syöttävät tietonsa rekisteriin itse uutiskirjeen tilauslomakkeella tai antavat
tietonsa ja suostumuksensa rekisteriin liittämisestä muulla tavoin muussa yhteydessä (esim.
yhdistyksen tilaisuuksissa)
6. Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva
Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ja tallennettu yhdistyksen Järjestelmään, johon
on rajattu pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja tehtäviensä
hoitamiseksi. Kyseisillä henkilöillä on käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat.
Henkilötiedot on suojattu ulkopuoliselta käytöltä ja tietojen käyttöä valvotaan.
7. Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot
Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.
Henkilötietoja
voidaan
siirtää muille palveluntarjoajille Järjestelmän toteuttamiseksi.
Henkilörekisterin teknisen ylläpidon toteuttava rekisterinpitäjän yhteistyökumppani voi siirtää
henkilötietoja soveltuvan yksityisyyden suojaa koskevan lainsäädännön ja tämän
tietosuojaselosteen mukaisesti.

8. Henkilötietojen siirrot Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
F.E.Sillanpään Seura käyttää uutiskirjeissään Googlen tarjoamia Forms, Sheets ja Gmail
–palveluja, jonka myötä tietoja saatetaan säilyttää EU:n ulkopuolella. Google LLC noudattaa
EU-U.S. Privacy Shield Framework -säädöksiä (privacyshield.gov/list). Henkilötiedot ovat
suojattuna henkilötietolain edellyttämällä tavalla.
9. Henkilötietojen säilytysaika
Henkilötiedot säilytetään rekisterissä niin kauan kuin Rekisteröity on Uutiskirjeen tilaaja.
Rekisteritietoja voidaan poistaa rekisteriin merkityn pyynnöstä tai yhdistyksen toimesta ilman
pyyntöä. Uutiskirjeen tilaaminen on mahdollista lopettaa kunkin uutiskirjeen lopussa löytyvästä
linkistä tai ottamalla yhteyttä info@fesillanpaanseura.org
10.

Profilointi

Yhdistys ei toteuta rekisteröityjen profilointia.
11.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä
on
oikeus
koska
tahansa
kieltää
henkilötietojensa
käyttö
suoramarkkinointitarkoituksiin.
Rekisteröity
voi
antaa
Yhdistykselle
kanavakohtaisia
suoramarkkinointia koskevia suostumuksia ja kieltoja (esimerkiksi kieltää sähköpostitse
lähetettävät markkinointiviestit).
Lisäksi rekisteröidyllä on lähtökohtaisesti oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti
milloin tahansa:
-

saada tieto henkilötietojensa käsittelystä;
vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä;
vaatia henkilötietojensa poistamista;
peruuttaa suostumuksensa ja kieltää henkilötietojensa käyttö siltä osin kuin henkilötietojen
käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen;

Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö tämän
tietosuojaselosteen Yhteydenotot-kohdan mukaisesti.
12.

Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle

Jokaisella Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen
Euroopan unionin jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa Rekisteröidyn asuinpaikka tai
työpaikka sijaitsee, mikäli Rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty
soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.
13.

Yhteydenotot

Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja
muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse osoitteeseen info@fesillanpaanseura.org.
14.

Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä
tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 29.5.2018.

