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Kuulovammaisten Lasten vanhempien Liiton
uutiskirjeen tietosuojaseloste
1. Rekisterinpitäjä
Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry (KLVL ry)
Y-tunnus: 0218231-1

Ilkantie 4
00400 Helsinki
040 755 4551
toimisto@klvl.fi

2. Rekisteriasioiden yhteyshenkilö
Toni Hilden
Järjestökoordinaattori
Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry
Ilkantie 4
00400 Helsinki
040 755 4551
toni.hilden@klvl.fi

3. Rekisterin nimi
Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto (KLVL) ry:n uutiskirje

4. Mitkä ovat henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja tarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on mahdollistaa kuukausittain ilmestyvän uutiskirjeen lähettäminen
sähköpostitse jäsenille ja muille uutiskirjeen tilanneille henkilöille. Uutiskirjeen voi tilata joko jäseneksi
liittymisen yhteydessä tai Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liiton verkkosivuilta.

5. Mitä tietoja käsittelemme?
Rekisteriin voidaan tallentaa seuraavia tietoja:
-

etunimi ja sukunimi
sähköpostiosoite

6. Mistä saamme tietoja?
Uutiskirjeeseen saadaan tiedot kun henkilö tilaa uutiskirjeen joko liittyessään jäseneksi tai tilaamalla
sen verkkosivuiltamme. Kun henkilö tilaa uutiskirjeen, häneltä pyydetään lupa uutiskirjeen
vastaanottamiseen sähköpostitse ja hän voi milloin tahansa itse peruuttaa tilauksen, jolloin hänen
tietonsa poistuvat rekisteristä kokonaan.

7. Kenelle luovutamme ja siirrämme tietoja sekä siirrämmekö tietoja
EU:n tai ETA:n ulkopuolelle?
Uutiskirje toteutetaan MailChimp-palvelulla. MailChimpin tietosuojaselosteeseen voi tutustua
osoitteessa: https://mailchimp.com/legal/privacy/

8. Miten suojaamme tiedot ja miten pitkään niitä säilytämme?
Rekisteriä käsitellään luottamuksellisena ja se on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta. Pääsy
rekisteritietokannan ylläpitoon on suojattu käyttäjätunnus- ja salasanasuojauksella.
Rekisteriä ei säilytetä paperitulosteena. Rekisteriin on pääsy ainoastaan järjestön
järjestökoordinaattorilla.
Uutiskirjeen tilaajan tiedot säilyvät rekisterissä niin kauan kuin hän uutiskirjettä tilaa. Hän voi päättää
tilauksensa koska tahansa itse. Rekisteri myös ilmoittaa myös toimimattomista sähköpostiosoitteista
rekisterin ylläpitoon, jolloin kyseinen henkilö poistetaan rekisteristä.

9. Mitkä ovat sinun oikeutesi rekisteröitynä?
Rekisteröitynä sinulla on oikeus
- tarkastaa itseäsi koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia virheellisen tiedon
oikaisua tai poistamista, mikäli sille on lailliset perusteet.
- peruuttaa suostumuksesi tai muuttaa sitä ilmoittamalla asiasta KLVL:n toimistoon
sähköpostitse tai postitse lähettämällä allekirjoitetun pyynnön
- saada tieto henkilötietojesi käsittelystä
- vastustaa tai pyytää tietojesi käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen
käsittelystä valvontaviranomaiselle tietosuoja-asetuksen mukaisesti (25.5.2018 lukien)
- saada henkilötiedot sähköisessä muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle
edellyttäen, että rekisteröity on itse toimittanut kyseiset henkilötiedot yhdistykselle, yhdistys
käsittelee kyseisiä henkilötietoja rekisteröidyn suostumuksen perusteella ja käsittely
suoritetaan automaattisesti. Henkilöllisyys tulee todentaa henkilötietoja pyydettäessä
- Erityisistä henkilökohtaisista syistä sinulla on oikeus myös vastustaa itseesi kohdistuvaa
profilointia ja muita käsittelytoimia silloin, kun tietojen käsittelemisen perusteena on meidän
välisemme asiakassuhde. Vaatimuksesi yhteydessä sinun tulee yksilöidä se erityinen tilanne,
johon perustuen vastustat käsittelyä. Me voimme kieltäytyä toteuttamasta vastustamista
koskevaa pyyntöä ainoastaan laissa säädetyin perustein.

10.

Kehen voit olla yhteydessä?

Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti tai sähköpostitse
kohdassa kaksi (2) nimetylle yhteyshenkilölle.

11.

Tietosuojaselosteen muutokset

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. 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.
Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 9.11.2018

