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OSALLISUUDEN AIKA RY:N UUTISKIRJEEN TILAAJIEN TIETOSUOJASELOSTE 

 

1. Rekisterinpitäjä 

Osallisuuden aika ry 

Pohjoinen Hesperiankatu 15 A, 00260 Helsinki 

 

2. Rekisteriasioiden yhteyshenkilö  

Projektipäällikkö Anni Sunervo 

anni.sunervo@osallisuudenaika.fi 

p. 040 085 0605 

 

3. Rekisterin nimi 

Uutiskirjeen tilaajien rekisteri 

 

4. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja tarkoitus 

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on henkilön suostumus. Osallisuuden aika ry on lastensuojelun lasten 

ja nuorten osallisuutta sekä lastensuojelun yhteiskehittämistä edistävä yhdistys. Rekisterin tietoja 

käytetään Osallisuuden aika ry:n uutiskirjeen lähettämiseen.  

 

5. Käsiteltävät henkilötiedot 

Uutiskirjeen tilaajan sähköpostiosoite, joista muodostuu uutiskirjeen tilaajien sähköpostituslista. 

 

6. Tietolähteet 

Uutiskirje tilataan verkkosivun https://osallisuudenaika.fi kautta. Lisäksi yhteystietoja kerätään 

koulutuksissa ja tapahtumissa henkilöiltä ja organisaatioilta, jotka ilmaisevat kiinnostuksensa uutiskirjeen 

välittämään tietoon ja antavat suostumuksensa sen lähettämiseen. 

 

7. Tietojen luovutukset ja siirrot  

Rekisterin tiedot tallentuvat Mailerlite-nimiseen uutiskirjeen markkinointityökaluun, joka täyttää EU:n 

tietosuoja-asetuksen kriteerit. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, eikä niitä luovuteta 

ulkopuoliselle taholle pois lukien palveluntarjoajamme hallitsema ja turvaama palvelin, johon henkilötiedot 

tallennetaan. Emme luovuta rekisterin tietoja ulkopuolisille tahoille. 
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8. Tietojen suojaus ja säilytysajat 

Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain nimetyt henkilöt, jotka tarvitsevat 

kyseisiä tietoja työtehtäviensä hoitamiseen. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana 

järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä 

keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät 

käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt. 

Säilytämme henkilötietoja ainoastaan sen ajan, kun rekisteröity tilaa uutiskirjettä. Kaikki henkilötiedot 

hävitetään, kun rekisteröity itse poistuu uutiskirjeen saajien rekisteristä tai tekee poistamispyynnön 

kohdassa (2) nimetylle rekisteriasioiden yhteyshenkilölle. 

Tämän lisäksi rekisterinpitäjä huolehtii sellaisista kohtuullisista toimenpiteistä, joilla varmistetaan, ettei 

rekisteröidyistä säilytetä rekisterissä käsittelyn tarkoituksiin nähden yhteensopimattomia, vanhentuneita 

tai virheellisiä henkilötietoja. Rekisterinpitäjä oikaisee tai hävittää tällaiset tiedot viipymättä. 

 

9. Rekisteröidyn oikeudet 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia 

virheellisen tiedon oikaisua tai poistamista, mikäli sille on lailliset perusteet. Uutiskirjeen vastaanottajilla on 

oikeus kieltää rekisterinpitäjän lähettämästä hänelle uutiskirjettä. Sähköpostiosoitteen poistaminen 

uutiskirjeen lähetyslistalta onnistuu klikkaamalla uutiskirjeen lopussa olevaa linkkiä tai ilmoittamalla siitä 

rekisterinpitäjälle.  

Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus vastustaa tai pyytää tietojensa käsittelyn 

rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle. 

Erityisistä henkilökohtaisista syistä rekisteröidyllä on oikeus myös vastustaa itseensä kohdistuvia 

käsittelytoimia. Vaatimuksen yhteydessä rekisteröidyn tulee yksilöidä se erityinen tilanne, jonka perusteella 

vastustaa käsittelyä. Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä 

ainoastaan laissa säädetyin perustein.  

Rekisteröidyllä on myös oikeus, milloin tahansa ja maksutta vastustaa käsittelyä niiltä osin kuin se liittyy 

suoramarkkinointiin. 

 

10. Yhteydenotot 

Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti tai henkilökohtaisesti 

kohdassa kaksi (2) nimetylle yhteyshenkilölle.  

 

11. Tietosuojaselosteen muutokset 

Mikäli muutamme tätä selostetta, laitamme muutokset näkyville selosteeseen päivättyinä. Mikäli 

muutokset ovat merkittäviä, voimme informoida näistä myös muulla tavoin, kuten sähköpostitse tai 

laittamalla sivuillemme asiasta ilmoituksen. Suosittelemme, että käytte säännöllisesti sivuillamme ja 

huomioitte mahdolliset muutoksemme selosteessa.   


