Keliakialiiton ravitsemis- ja terveydenhuoltoalan ammattilaisten uutiskirjeiden
osoiterekisterin tietosuojaseloste
1. Rekisterinpitäjä
Keliakialiitto ry
Hammareninkatu 7
33100 Tampere
Puhelin: 03 2541 300
2. Yhteyshenkilö uutiskirjerekisteriä koskevissa asioissa
Viestinnän asiantuntija Kaisa Järvelä
Hammareninkatu 7, 33100 Tampere
p. 03 2541 331
kaisa.jarvela(at)keliakialiitto.fi
3. Rekisterin nimi
Keliakialiiton ravitsemisalan ja terveydenhuoltoalan ammattilaisten uutiskirjeiden osoiterekisteri.
4. Rekisteröidyt
Keliakialiiton uutiskirjeiden tilaajat: ravitsemisalan ammattilaisten uutiskirje ja terveydenhuollon
ammattilaisten uutiskirje.

5. Mikä on henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste?
Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on uutiskirjeiden lähettäminen niitä tilanneiden sähköpostiin.
Uutiskirjeitä voidaan tarpeen mukaan kohdentaa rekisteröidyn työtehtävä- tai taustaorganisaatiotiedon
perusteella.
6. Mitä tietoja käsittelemme? (Rekisterin tietosisältö/ Käsiteltävät henkilötiedot)
Rekisterissä käsitellään uutiskirjeen tilaajien sähköpostiosoitteita sekä tietoa taustaorganisaatiosta ja
työtehtävästä.
7. Mistä saamme tietoja?
Henkilötietoja (sähköpostiosoite, työtehtävä, taustaorganisaatio) kerätään rekisteröidyiltä itseltään
keliakialiiton verkkosivuilla olevilla verkkolomakkeilla. Henkilötietoja voidaan viedä verkkolomakkeelle
myös henkilön antaman suostumuksen perusteella. Suostumusta voidaan kysyä esimerkiksi erilaisissa
messu- ym. tapahtumissa sekä webinaarien tai muiden tilaisuuksien ilmoittautumislomakkeilla.
8. Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva

Rekisterin tietoja käyttävät Keliakialiiton henkilökuntaan kuuluvat nimetyt henkilöt. Käyttöoikeudet vaativat
käyttäjätunnuksen ja salasanan.
A. Sähköiset järjestelmät: Henkilötietoja käsitellään sähköisen kyselytyökalun, Webropolin, avulla.
Henkilötiedot on tallennettu Webropol Oy:n ylläpitämille palvelimille, joiden suojaamisesta ja
tietoturvasta huolehtii Webropol yhdessä alihankkijoidensa kanssa.
Henkilötietoja ylläpidetään Webropol-järjestelmässä, jonka käyttöoikeus on Keliakialiiton
henkilökuntaan, sekä Webropolin henkilökuntaan kuuluvilla erikseen nimetyillä henkilöillä, joiden
työtehtäviin järjestelmän ylläpito kuuluu. Käyttöoikeudet on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla.
Sähköisestä järjestelmästä otetut raportit sijaitsevat palveluntarjoajan varmistetussa ja valvotussa
laiteympäristössä, johon henkilötietojen käsittelijöillä on henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja
salasanat.
Uutiskirjeen tilaajien sähköpostiosoitteet siirretään Lianatech OY:n ylläpitämän julkaisujärjestelmän
palvelimille, joiden suojaamisesta ja tietoturvasta huolehtii Lianatech Oy yhdessä alihankkijoidensa
kanssa. Henkilötietoja ylläpidetään julkaisujärjestelmässä, jonka käyttöoikeus on Keliakialiiton
henkilökuntaan sekä Lianatech Oy:n henkilökuntaan kuuluvilla nimetyillä henkilöillä. Käyttöoikeudet
vaativat käyttäjätunnuksen ja salasanan.
B. Manuaalinen aineisto: Jokaisella uutiskirjeellä on omat määrätyt käsittelijänsä. Uutiskirjeen tilanneiden
tietoja ei tulosteta eikä muutenkaan käsitellä tai arkistoida manuaalisessa muodossa kuten tulosteina.
9. Kenelle luovutamme ja siirrämme tietoja sekä siirrämmekö tietoja EU:n ja ETA:n ulkopuolelle?
Keliakialiitto ei luovuta rekisteröidyn henkilötietoja kolmansille tahoille, eikä käytä henkilötietoja
suoramarkkinointitarkoituksiin.
Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
10. Miten pitkään säilytämme tietoja?
Henkilötietoja säilytetään rekisterissä niin kauan, kuin tiettyä uutiskirjettä julkaistaan tai kunnes
uutiskirjeen tilaaja peruu tilauksensa. Uutiskirjeen tilaaja voi itse poistaa tietonsa rekisteristä klikkaamalla
saamassaan uutiskirjeessä olevaa linkkiä.
11. Mitkä ovat sinun oikeutesi rekisteröitynä?
Tarkastusoikeus: Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisteritiedot ja saada niistä
pyydettäessä kopiot. Rekisteröidyllä on oikeus saada selvitys rekisterin tietosisällöstä ja tietosisällön
käytöstä hänelle ymmärrettävässä muodossa. Rekisteröidyn henkilöllisyys varmistetaan tarkistusten ja
muutosten yhteydessä.
Korjausoikeus: Rekisteröidyllä on oikeus vaatia itseään koskevan virheellisen tiedon korjaamista.
Oikeus tulla unohdetuksi: Rekisteröidyllä on oikeus saada tietonsa poistetuksi ilman aiheetonta viivästystä
rekisteristä.
Valitusoikeus: Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus käsittelystä valvontaviranomaiselle.
(EU 2016/679:n 15. – 16. artikla)
Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö tämän
tietosuojaselosteen Yhteydenotot-kohdan mukaisesti. Keliakialiitto voi pyytää rekisteröityä tarkentamaan
pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä.
Keliakialiitto voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

12. Yhteydenotot
Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut
yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse: tietosuoja(at)keliakialiitto.fi.
Rekisteröity voi myös ottaa yhteyttä henkilökohtaisesti tai kirjallisesti alla olevaan osoitteeseen:
Keliakialiitto ry
Tietosuoja
Hammareninkatu 7
33100 Tampere

13. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen
Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä
tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 30.11.2020./ 14.12.2021
14. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
EU 2016/679:n 77. artiklan mukaan rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos
hän katsoo, että henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n tietosuoja-asetusta.

