
Tietosuojaseloste 
Henkilötietolaki 10§ ja 24§ 

Päivitetty 22.5.2018 

 

Rekisterin nimi Uutiskirjeen tilaajarekisteri 
  
Rekisterin pitäjä Liikesivistysrahaston Kannatusyhdistys r.y,  

Museokatu 8 A 1, 00100 HELSINKI. 
Rekisteriasioita hoitaa johdon assistentti Heli Vilmi,  
heli.vilmi@lsr.fi, (09) 8411 8400 

  
Yhteyshenkilö rekisteriä 
koskevissa asioissa 

johdon assistentti Heli Vilmi 
heli.vilmi@lsr.fi, (09) 8411 8400 

  
Tilaajarekisterin 
käyttötarkoitus 

Uutiskirjeen tilauksiin liittyvät asiat:  
tilausten yhteystiedot sähköpostisoitteineen sekä tilaajaviestintä. 

  
Rekisterin tietosisältö Tilaajan nimi, yritys tai yhteisö, tilauksen saajan nimi, 

sähköpostiosoite, tilauksen tila, tilauksen peruutuspäivä. 
  
Säännönmukaiset tietolähteet Tilauksen tekijä ja/tai saaja ilmoittaa itse. Uutiskirjeen 

tilaajarekisteriin kirjattavat tiedot saadaan tilaajalta ja/tai saajalta 
itseltään tämän suostumuksella tilauksen yhteydessä. 

  
Säännönmukainen tietojen 
luovuttaminen 

Liikesivistysrahasto käyttää kolmansien osapuolten palveluja 
sellaisten tietojen käsittelemiseen ja säilyttämiseen, jotka 
saattavat sisältää henkilötietoja. Kolmannet osapuolet kuitenkin 
toimivat puhtaasti henkilötietojen käsittelijöinä, joilla on oikeus 
käsitellä tällaisia tietoja ainoastaan sovittujen palveluiden 
edellyttämässä laajuudessa, ja Liikesivistysrahasto pysyy tällaisten 
tietojen ainoana rekisterinpitäjänä. 

  
Tietojen siirto Eu:n tai ETA:n 
ulkopuolelle 

Tietoja ei siirretä. 

  
Tietojen luovuttaminen 
suoramarkkinointiin ja 
tutkimustarkoituksiin 

Tietoja ei luovuteta. 

  
Rekisteritietojen suojaus Sähköisesti talletetut tiedot: 

Pääsy rekisterin tietoihin edellyttää käyttäjätunnuksen ja 
salasanan antamista. Rekisterin käyttöoikeus on vain nimetyillä 
henkilöillä. Sähköinen henkilöstörekisteri sijaitsee 
Liikesivistysrahaston omistamalla tietokoneella. Tietokonetta 
säilytetään lukitussa tilassa. Liikesivistysrahasto huolehtii 
tietoturvan säilymisestä parhaan kykynsä mukaan. 
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Manuaalinen aineisto:  
Jos ATK:lle tallennetusta rekisteristä tulostetaan manuaalista 
aineistoa, aineisto säilytetään lukitussa tilassa. Ainoastaan 
rekisterinpitäjällä on aineiston käyttöoikeus. 

Liikesivistysrahasto on tehnyt valittujen palveluntoimittajien 
kanssa sopimuksia, jotka sisältävät henkilötietojen käsittelyä 
Liikesivistysrahaston puolesta. Liikesivistysrahasto varmistaa, että 
sen käyttämät palveluntoimittajat ovat päteviä, allekirjoittavat 
Liikesivistysrahaston kanssa henkilötietojen käsittelyä koskevan 
sopimuksen ja noudattavat tietojen käsittelyä ja salassapitoa 
koskevia velvoitteita. 

  
Rekisteröidyn tarkastusoikeus Henkilötietolain 26 §:n mukaan tilaajalla on oikeus tarkastaa 

itseään tai koskevat rekisteritiedot ja saada niistä pyydettäessä 
kopio. Tarkastaminen on maksutonta kerran vuodessa. Asiaa 
koskeva pyyntö on tehtävä kirjallisesti sähköpostilla tai kirjeitse 
tilaajarekisteriä hoitavalle henkilölle. 

  
Oikeus vaatia tiedon 
korjaamista 

Tilaajalla on oikeus vaatia häntä koskevan virheellisen tiedon 
korjaamista. Pyyntö tulee tehdä kirjallisesti joko sähköpostitse tai 
kirjeitse. 

  
Muut henkilötietojen 
käsittelyyn liittyvät oikeudet 

Tilaajalla on oikeus vaatia poistamaan rekisteristä itseään koskeva 
tietosisältö. Tietoja voidaan poistaa myös yritystä tai yhteisöä 
koskevan sidosryhmäsuhteen loppuessa. 
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