Rekisteriseloste
Päivitetty 24.4.2019

Rekisterin nimi

Merkkipäiväluettelon uudet sankarit ja markkinointi

Rekisterin pitäjä

LSR-Julkaisut Oy, Museokatu 8 A 1, 00100 HELSINKI

Yhteyshenkilö rekisteriä
koskevissa asioissa

Merkkipäiväluettelon toimitus: Heli Vilmi
merkkipaivat@lsr.fi

Henkilötietojen käsittelyn
tarkoitus

LSR-Julkaisut Oy:n julkaiseman Merkkipäiväluettelon tietojen
kerääminen, käsittely ja julkaiseminen kolme kertaa vuodessa
ilmestyvässä Merkkipäiväluettelossa. Tiedot julkaistaan
Merkkipäiväluettelossa asianomaisen henkilön tai yrityksen
suostumuksella. Tietoja voidaan käyttää myös
Merkkipäiväluettelon kehittämiseen.
Merkkipäiväänsä viettävien yhteystietoja käytetään
merkkipäivätietojen julkaisulupakyselyn lähettämiseen,
suoramarkkinointiin sekä mahdollisen näytenumeron ja
lehtitilauksen postittamiseen ja laskuttamiseen.

Rekisterin tietosisältö

Kerättävät tiedot: Nimi, syntymäaika, osoite, koulutus, ammatti,
sähköpostiosoite ja mahdollinen www-osoite ja rekisteröidyn
lisätieto merkkipäiväänsä liittyen.
Henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen
ja rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tiedot saadaan eri alojen matrikkeleista, julkisilta
internetsivustoilta, muista julkisista lähteistä sekä rekisteröidyltä
itseltä.

Osoitelähde on Väestörekisterikeskus, Helsinki ja tietojen
teknisen toteutuksen toimittaa Bisnode.
Säännönmukainen tietojen
luovuttaminen

Siltä osin, kun asianomainen henkilö tai yritys ei ole antanut
suostumusta tietojen julkaisemiseen, tietoja ei luovuteta
kolmansille osapuolille.
Merkkipäiväluettelo on LSR Julkaisut Oy:n julkaisu, joka
luovutetaan julkaisun tilaajille sekä LSR Julkaisut Oy:n ja
Liikesivistysrahaston Kannatusyhdistys ry:n määrittämille
sidosryhmille ja yhteistyökumppaneille. Merkkipäiväluetteloa
tilaavat myös mediatalot, jotka voivat käyttää tietoja omissa
julkaisuissaan.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n
ulkopuolelle

Merkkipäiväluettelo on julkaisu, joka välitetään lehden tilaajille
sähköisesti tai paperisena versiona. Lehden tilaaja voi olla myös
EU:n tai ETA:n ulkopuolella oleva taho.
Siltä osin, kun asianomainen henkilö tai yritys ei ole antanut
suostumusta tietojen julkaisemiseen, rekisterin tietoja ei siirretä
EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet ATK:lla käsiteltävät tiedot:
Rekisteri sijaitsee rekisterinpitäjän hallinnoimassa toimitilassa tai
sähköisesti paikassa, jossa tiedon tuottamisen osapuolet
sijaitsevat. Rekisterin käyttöoikeus on vain nimetyillä henkilöillä.
Pääsy rekisteriin edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan
antamista.
Manuaalinen aineisto:
Jos ATK:lle tallennetusta rekisteristä tulostetaan manuaalista
aineistoa, aineisto säilytetään lukitussa tilassa.
Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään LSR Julkaisut Oy:n henkilörekisterissä
vuoden ajan lehden julkaisusta.
Sähköinen Merkkipäiväluettelo säilytetään LSR Julkaisut
Oy:n/Liikesivistysrahaston Kannatusyhdistys ry:n julkaisualustalla
vuoden ajan sen julkaisusta.

