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TIETOSUOJASELOSTE
Meitan uutiskirjeet, tapahtumakutsut ja kyselyt
Tietosuoja on perusoikeus, jolla turvataan yksityisyyden, oikeuksien ja vapauksien toteutuminen henkilötietoja
käsitellessä. Olemme Meitassa sitoutuneet huolehtimaan käsittelemiemme henkilötietojen tietosuojasta sekä
noudattamaan tietosuojalainsäädäntöä. Tässä tietosuojaselosteessa kerromme EU:n yleisen tietosuojaasetuksen (679/2016) mukaisesti, kuinka ja millaisin edellytyksin käsittelemme henkilötietoja toiminnassamme.
Lisätietoja henkilötietojesi käsittelystä saat rekisterinpitäjän yhteyshenkilöltä. Rekisteröidyn oikeuksia
koskevissa kysymyksissä ota yhteyttä tietosuojavastaavaan.

1. Rekisterinpitäjä
Meidän IT ja talous Oy
PL 18
53101 LAPPEENRANTA

2. Rekisterinpitäjän yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Asiakkuus- ja viestintäjohtaja
Antti Heinonen
013 339 0400
meita.tiedote@meita.fi

3. Rekisterinpitäjän tietosuojavastaava
Tietosuojavastaava
Joona Turunen
p. 013 339 0158
tietosuojavastaava@meita.fi

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja perusteet
Mihin tarkoituksiin käsittelemme henkilötietojasi?

Tarkoituksena on Meitan julkaisemien uutiskirjeiden, tapahtumakutsujen sekä kyselyiden jakelu.
Uutiskirjeissä viestitään tilaajille uutisia, tapahtumia ja muita ajankohtaisia asioita. Tapahtumakutsuilla
mahdollistetaan ilmoittautuminen tapahtumiin ja kyselyillä kerätään tietoa.
Millä perusteilla saamme käsitellä henkilötietojasi?
Henkilötietojen käsittely perustuu puitesopimukseen. Sen mukaan toimittajan tehtävänä on seurata ja
edesauttaa asiakkaan etujen toteutumista ja esittää aktiivisesti asiakkaalle kehitysideoita, joilla on
mahdollista parantaa asiakkaan tavoitteiden toteutumista, kustannustehokkuutta tai palveluiden laatua.
Esimerkiksi uutiskirjettä käytetään yhtenä työkaluna tähän sekä sillä jaetaan ajankohtaista tietoa.
Toisena käsittelyperusteena toimi rekisterinpitäjän oikeutettu etu asiakassuhteen kehittämisen osalta.
Meidän IT ja talous Oy
tietosuojavastaava@meita.fi
www.meita.fi
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5. Käsiteltävät henkilötiedot
Mitä henkilötietoja käsittelemme?
Rekisteriin merkitään vain uutiskirjeen, tapahtumakutsun tai kyselyn lähettämisen kannalta tarpeelliset
tiedot ja niiden keruu on hyväksytetty asiakkaalla erikseen. Ainut kerättävä tieto on henkilön
sähköpostiosoite. Tämän lisäksi uutiskirje-, tapahtumakutsu- ja kyselytyökaluna toimiva järjestelmä
muodostaa automaattisesti henkilön sähköpostiosoitteen perusteella hänen nimeään ja organisaatiota
koskevan tiedon.
Rekisteriin kertyy tieto siitä, milloin henkilö on liitetty postituslistalle. Tieto on sähköisessä järjestelmässä,
eikä siitä synny manuaalista aineistoa.
Missä järjestelmissä käsittelemme henkilötietojesi?
Postituslistoja käsitellään ja ylläpidetään Creamailer-järjestelmässä, joka toimii uutiskirje-, tapahtuma- ja
kyselytyökaluna.
Mistä saamme käsiteltävät henkilötiedot?
Tietolähteenä on asiakkuussuhde. Listalle on lisätty lähtökohtaisesti esihenkilöasemassa työskentelevät
henkilöt, joiden tiedot on saatu Meitan käyttövaltuushallinnasta. Lisäksi listalle on lisätty pyynnöstä
muitakin tahoja, kuten luottamushenkilöitä.
Kuinka pitkään säilytämme henkilötietojasi?
Tietoja säilytetään palvelussa siihen asti, kunnes tilaaja lopettaa uutiskirjeen tilauksen, pyytää
rekisterinpitäjää poistamaan tiedot tai kyseisen uutiskirjeen ilmestyminen lakkaa. Jos joukossa on
toimimattomia sähköpostiosoitteita, ne poistetaan manuaalisesti. Tietojen ajantasaisuus varmistetaan
säännöllisesti.

6. Tietojen siirrot ja luovutukset
Tietojen siirto EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle
Meita ei luovuta eikä siirrä henkilötietoja Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

7. Tietojen suojaaminen

Kuinka suojaamme henkilötietojasi?
Rekisterin käyttöoikeus on vain niillä henkilöillä, joiden tehtävänkuvaan kuuluu uutiskirjeiden,
tapahtumakutsujen ja kyselyiden laatiminen. Tietosuojatietojen käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus ja
tietosuoja-asetuksen mukaisesti tietoturvasta ja tietosuojasta on ohjeistettu ja koulutettu henkilöstöä.
Uutiskirjejärjestelmän palvelun toimittaja on Creamailer, jonka kanssa on sovittu henkilötietojen
käsittelystä tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Creamailer-järjestelmän postituslistalla olevat henkilöt voivat
perua uutiskirjeen. Tällöin kaikki tilaajan yksilöivät tiedot poistetaan järjestelmästä manuaalisesti saadun
uutiskirjeen peruutusilmoituksen myötä. Creamailerin palvelun tiedot sijaitsevat EU:n sisäisillä turvallisilla
palvelimilla.

Meidän IT ja talous Oy
tietosuojavastaava@meita.fi
www.meita.fi
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8. Rekisteröidyn oikeudet
Sinulla on oikeus:
-

-

-

-

saada pääsy tietoihisi (tarkastusoikeus): voit tarkastaa, mitä sinua koskevia tietoja olemme
tallentaneet. (Huom. tarkastusoikeus voidaan evätä laissa säädetyin perustein.)
vaatia tietojesi oikaisemista: voit vaatia, että oikaisemme ilman aiheetonta viivytystä sinua
koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot.
vaatia tietojesi poistamista sekä oikeus peruuttaa antamasi suostumus: voit vaatia meitä
poistamaan sinua itseäsi koskevat henkilötiedot tietyin edellytyksin, esimerkiksi tilanteessa, jossa
henkilötietojen käsittelyn perustetta ei enää ole, tai haluat peruuttaa antamasi suostumuksen
henkilötietojen käsittelyyn. Jos suostumuksen peruutuksen yhteydessä tietojesi käsittelylle ei ole
muuta perustetta kuin suostumus, poistamme tällöin henkilötietosi. (Huom. oikeutta tietojen
poistoon ei ole tietyissä laissa säädetyissä poikkeuksissa, esimerkiksi kun tietoja käsitellään
lakisääteisen tehtävän suorittamiseksi.)
vaatia tietojesi käsittelyn rajoittamista: voit vaatia meitä rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä
esimerkiksi tilanteessa, jossa odotat meiltä vastausta pyyntöösi koskien tietojen oikaisemista tai
poistamista.
siirtää antamasi tiedot järjestelmästä toiseen: kun olet itse toimittanut meille tietoja, joita
käsittelemme antamasi suostumuksen tai toimeksiannon nojalla, on sinulla oikeus saada tällaiset tiedot
itsellesi pääsääntöisesti koneluettavassa muodossa ja oikeus siirtää nämä tiedot toiselle
rekisterinpitäjälle.
vastustaa tietojesi käsittelyä: voit vastustaa tietojesi käsittelyä tiettyjen käsittelyperusteiden
osalta, kuten profiloinnissa ja suoramarkkinoinnissa.
tehdä valitus valvontaviranomaiselle: voit tehdä valituksen Tietosuojavaltuutetun toimistoon,
jos katsot, että emme ole noudattaneet toiminnassamme soveltuvaa tietosuojasääntelyä.
Yhteystiedot: Tietosuojavaltuutetun toimisto, PL 800, 00521 Helsinki, sähköposti: tietosuoja@om.fi,
lisätietoja: www.tietosuoja.fi.
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