
REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE – UUTISKIRJEEN TILAAJAREKISTERI 

 

Tämä on Päijät-Hämeen liiton EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja 

tietosuojaseloste. Laadittu 9.3.2023. 

 

1. Rekisterin pitäjä  

Päijät-Hämeen liitto, Y-tunnus 0215610–5 

Hämeenkatu 9 A 15110 Lahti 

toimisto@paijat-hame.fi 

 

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö 

Joonas Pokkinen 

Projektipäällikkö 

Päijät-Hämeen liitto 

joonas.pokkinen@paijat-hame.fi 

Puhelin 044 077 3466 

Sari Mertsalmi 

Tietosuojavastaava  

Päijät-Hämeen liitto 

sari.mertsalmi@paijat-hame.fi  

Puhelin 044 371 9470 

 

3. Rekisterin nimi 

Päijät-Hämeen liiton kulttuurin uutiskirjeen tilaajarekisteri 

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukainen 

rekisteröidyn suostumus. 

Päijät-Hämeen liiton kulttuuriasioita koskevan uutiskirjeen jakelu. Uutiskirjeessä viestitään tilaajille 

uutisia, tapahtumia ja muita ajankohtaisia asioita. 

5. Rekisteri tietosisältö 

Nimi, sähköpostiosoite, yritys/organisaatio 

Henkilötietojen säilytysaika 

Uutiskirjeen tilauksen voimassaoloaika. 



6. Säännönmukaiset tietolähteet 

Tietoja kerätään Päijät-Hämeen liiton verkkosivuilla olevan lomakkeen kautta. 

 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

Palveluntarjoaja Creamailer Oy käsittelee henkilötietoja vain rekisterinpitäjän erityisestä pyynnöstä. 

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle. 

 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet 

A. Manuaalinen aineisto 

Jos digitaalisesti tallennetusta rekisteristä tulostetaan manuaalista aineistoa, se säilytetään 

lukitussa tilassa ja aineiston käyttöoikeus on ainoastaan rekisterinpitäjällä. Kun manuaalisen 

aineiston tarve on ohi, se tuhotaan. 

B. Sähköiset tiedot 

Rekisterin tietoja säilytetään rekisterinpitäjän käyttämän palveluntarjoajan (Creamailer Oy) 

palvelimella Euroopassa. Rekisteri on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta. Tietoihin pääsee 

kirjautumaan vain rekisterinpitäjän hallussa olevilla käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Rekisterin 

ylläpitoon voivat kirjautua myös järjestelmän ylläpitäjän avainhenkilöt ylläpitosalasanalla.  

Rekisterinpitäjä ilmoittaa mahdollisista tietoturvaloukkauksista suoraan viranomaisille tai 

käyttäjälle soveltuvan lainsäädännön mukaisesti. 

Käsittelyssä noudatetaan tietosuojalainsäädännön suojaamisvelvoitteita ja vaitiolovelvollisuutta. 

 

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista 

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia 

mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö 

haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää 

sähköpostilla rekisterinpitäjälle osoitteeseen toimisto@paijat-hame.fi. Rekisterinpitäjä voi pyytää 

tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle 

EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). 

 

10.  Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet 

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista 

rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-

asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. 

Pyynnöt tulee lähettää sähköpostilla rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679#d1e2144-1-1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679#d1e2144-1-1


pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n 

tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). 

Valvontaviranomainen 

Tietosuojavaltuutetun toimisto  

Käyntiosoite: Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki 

Postiosoite: PL 800, 00531 Helsinki 

Sähköposti: tietosuoja@om.fi 

Puhelinvaihde: 029 566 6700 

Kirjaamo: 029 566 6768 


