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Kuopion Yrittäjät ry:n Sidosryhmätietosuojaseloste
Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä.
Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

1. Rekisterinpitäjä
Kuopion Yrittäjät ry, 0577131-4
Yhteystiedot:
Kauppakatu 28 B, 3 krs
70110 Kuopio
Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa
Toiminnanjohtaja Kirsi Sisso-Litmanen
Kauppakatu 28 B, 3 krs
70110 Kuopio
p. 044 5680509
kirsi.sisso-litmanen@yrittajat.fi

2. Rekisteröidyt
Rekisterissä on kuntien viranhaltijoiden, poliittisten päättäjien, elinkeinoasiamiesten, kehitysyhtiöiden
työntekijöiden, kansanedustajien ja heidän avustajien yhteystiedot sekä eri yhteistyötahojen kuten
pankkien, vakuutusyhtiöiden, oppilaitosten työntekijöiden yhteystiedot.

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus
Rekisterin pitämisen peruste:
•

rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä
tarkoitusta varten tai henkilötietoja käsitellään oikeutetun edun perusteella

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus
Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:
•
•
•
•

Ajankohtaisista asioista tiedottaminen
Eri tilaisuuksista ja koulutuksista tiedottaminen
Organisaatioiden välisten yhteistyön sopiminen
Yhteiskuntavaikuttaminen

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot
Rekisteri sisältää seuraavat tiedot:
Yhteystiedot
•

nimi

Sidosryhmätietosuojaseloste

•
•

28.5.2018

organisaatio/yritys
sähköposti

5. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen
kirsi.sisso-litmanen@yrittajat.fi
Tarkastusoikeus
Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.
Oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.
Vastustamisoikeus
Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty
lainvastaisesti.
Suoramarkkinointikielto
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.
Poisto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme
poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida
poistaa.
On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä
tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §)
määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa
ennen määräajan umpeutumista.
Suostumuksen peruuttaminen
Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim.
asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.
Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia
saadaan ratkaistua.
Valitusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme
henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.
Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html
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6. Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:
•
•

Henkilöltä itseltään
Organisaation verkkosivuilta

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Tietoja ei uutiskirjeen lähettämistä lukuun ottamatta luovuteta markkinointitarkoituksiin Kuopion Yrittäjät
ry:n ulkopuolelle.
Olemme varmistaneet, että uutiskirjeohjelman palveluntarjoajamme noudattaa tietosuojalainsäädäntöä.
Käytämme säännönmukaisesti seuraavia palvelutarjoajaa:
•

Postiviidakko/Koodiviidakko

8. Käsittelyn kesto
•
•

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin henkilö on töissä organisaatiossa tai
vaaleilla valittuna luottamustoimessa.
Uutiskirjelistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan ilmoittamalla poistamisesta Kuopion
Yrittäjien toimihenkilölle

9. Henkilötietojen käsittelijät
Asiakasrekisteriä käsittelevät Kuopion Yrittäjät ry:n työntekijä(t), ja tarvittaessa Kuopion Yrittäjien
kulloisetkin luottamushenkilöt ja Savon Yrittäjät ry:n työntekijät.
Siinä tapauksessa, että ulkoistamme henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, takaamme
sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja
muutoin asianmukaisesti.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle
Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi
Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

