Uutiskirjeiden ja tiedotteiden tietosuojaseloste
EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679) 12, 13 ja 14 artiklat

1.Rekisterinpitäjä
Etelä-Karjalan liitto, Y-tunnus 0869462-5
Kauppakatu 40 D, 53100 Lappeenranta
sähköposti: kirjaamo@ekarjala.fi
Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:
tietosuojavastaava

2. Tietosuojavastaava
Rauni Lainejärvi, Etelä-Karjalan liitto
Puhelin 040 1390 170, sähköposti rauni.lainejarvi@ekarjala.fi

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Asiakkaiden palvelu ja tiedonvälitys.
Sähköpostilla lähetettävissä uutiskirjeissä viestitään uutiskirjeen tilaajille uutisia,
tapahtumia ja muita ajankohtaisia asioita.

4. Rekisterin tietosisältö
Tilaajarekisteriin tallennettavia tietoja ovat: tilaajan etunimi, sukunimi, yritys/organisaatio, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.

5. Säännönmukaiset tietolähteet
Uutiskirjeen lukija tilaa sähköpostin uutiskirjeen, tiedotteen ilmestymisestä. Lisäksi Etelä-Karjalan liiton verkkosivuilla julkaistaan uutiskirjeen tilauslomake,
josta tiedot saadaan uutiskirjeen sähköpostirekisteriin. Uutiskirjeen, tiedotteen
tilaamalla vastaanottaja antaa suostumuksen uutiskirjeen, tiedotteen lähettämiseen.

Kauppakatu 40 D
53100 Lappeenranta
Finland

Y-tunnus 0869462-5

etunimi.sukunimi@ekarjala.fi
kirjaamo@ekarjala.fi
www.ekarjala.fi

Lisäksi osoitteita kootaan Etelä-Karjalan liiton yhteistyökumppaneiden sähköpostiosoitteistoista sekä hyödynnetään Webropol-kyselytyökalua.
Osoitteet ovat työn tai viran hoitamiseen tarkoitettuja työsähköposteja.
Luottamushenkilöiden osalta on pyydetty erikseen allekirjoitettu lupa siitä, mitä
osoitetta käytetään luottamustehtävän hoitamiseen liittyen.

6. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Rekisteröidyn tietoja ei luovuteta Etelä-Karjalan liiton ulkopuolelle.

7. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle tai kansainvälisille järjestöille.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin tiedot säilytetään ainoastaan sähköisesti, manuaalista aineistoa ei ole.
Tiedot sijaitsevat Meidän IT ja talous Oy:n palvelimella, joka on asianmukaisesti
suojattu.
Pääsy rekisterin tietoihin on Etelä-Karjalan liiton verkkosivujen ylläpitäjillä, jotka
ovat Etelä-Karjalan liiton työntekijöitä.

9. Henkilötietojen säilytysaika, poistaminen
Rekisteröidyllä on oikeus tietojensa poistoon sekä siihen, ettei tietoja käsitellä
sen jälkeen, kun henkilötietoja ei enää tarvita niitä tarkoituksia varten, joita varten ne kerättiin, kun rekisteröity on perunut tietojenkäsittelyä koskevan suostumuksensa tai kun hän on vastustanut henkilötietojensa käsittelyä. Henkilötiedot
voi poistaa klikkaamalla uutiskirjeestä/tiedotteesta löytyvää “peru uutiskirje”
linkkiä tai olemalla yhteydessä rekisterinpitäjään.

10. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus:
-

tarkastaa itseään koskevat henkilötiedot

-

oikeus pyytää tietojensa oikaisemista tai poistamista

-

rajoittaa tai vastustaa tietojen käsittelyä
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-

siirtää henkilötiedot järjestelmästä toiseen, rekisterinpitäjältä toiselle

-

peruuttaa antamansa suostumus

Pyyntö tulee lähettää sähköpostitse kirjaamo@ekarjala.fi tai postitse Etelä-Karjalan liitto, Kauppakatu 40 D, 53100 Lappeenranta. Viestiin viite: “Uutiskirjerekisterin tietojen tarkastuspyyntö”.
Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.
Rekisterinpitäjä vastaa tietopyyntöihin GDPR:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa, pääsääntöisesti kuukauden kuluessa riippuen tapauksesta.

11. Muut oikeudet
Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, mikäli rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.
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