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1.3.2018
TIETOSUOJASELOSTE

1. Rekisterinpitäjä

Rinnekoti-Säätiö sr
Y-tunnus 0201976-8
Rinnekodintie 10, 02980 Espoo
puh. 02063 855 11

2. Rekisteriasioiden
yhteyshenkilö

Viestintäpäällikkö Taina Rönnqvist

3. Rekisterin nimi

Rinnekodin sidosryhmärekisteri

4. Henkilötietojen
käsittelyn peruste ja
tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on henkilöltä saatu toimeksianto sähköisen
lehden/uutiskirjeen toimittamiseksi.
Rekisterinpitäjä käyttää rekisteriä seuraaviin tarkoituksiin:
• sidosryhmäsuhteisiin liittyvään yhteydenpitoon ja viestintään
• sähköisen Rinneviesti-lehden toimittamiseen tilaajalle
• sähköisen uutiskirjeen toimittaminen tilaajille
• sidosryhmäsuhteen ylläpitoon ja kehittämiseen
• markkinatutkimusten ja mielipidetutkimusten toteuttamiseen, Rinnekodin
palvelujen-, tuotteiden- ja viestinnän kohdentamiseen asiakkaille sekä Rinnekodin
ja sen yhteistyökumppaneiden tuotteiden ja palveluiden suoramarkkinointiin,
mukaan lukien sähköinen suoramarkkinointi.
Rekisteröidyistä voidaan tallentaa seuraavia tietoja:

5. Rekisterin tietosisältö
•
•
•

Etu- ja sukunimet
Sähköpostiosoite
Rooli / suhde Rinnekotiin, tilaustiedot, tilaajien antamat kiinnostustiedot ja
palautteet / tilaussuhteeseen liittyvä yhteydenpito

Tiedot kerätään henkilöistä, joilla on sidosryhmäsuhde Rinnekotisäätiön kanssa
6. Säännönmukaiset
tietolähteet

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

9. Suojauksen periaatteet
ja tietojen säilytysaika

•
•
•

Asiakkuuden, työtehtävän tai asemansa vuoksi
Henkilön omasta pyynnöstä
Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös kaupparekisteristä tai muista
vastaavista julkisista rekistereistä.

Henkilötietoja voidaan käsitellä Rinnekodin ja sen konserniyhtiöiden toiminnassa tässä
rekisteriselosteessa kuvatulla tavalla. Asiakastietoja luovutetaan sivullisille vain asiakkaan
tai asiakkaan laillisen edustajan suostumuksella, nimenomaisen lain säännöksen nojalla tai
yritysjärjestelyn yhteydessä. Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen
ulkopuolelle.
Rinnekodin sidosryhmärekisteri koostuu sähköisestä asiakasrekisteristä, joka on suojattu
Rinnekoti-Säätiön tietoturvaohjeistuksen mukaisesti. Rekisterin käyttöoikeudet
myönnetään tietojen käsittelyyn oikeutetuille vain siinä laajuudessa kuin työtehtävät
edellyttävät. Pääsy tietoihin on suojattu henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja
salasanalla.
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Rekisterin tietoja säilytetään vain niin kauan, kuin ne ovat tarpeen rekisterin tarkoituksen
toteuttamiseksi.
Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista:
10. Rekisteröidyn
oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa omat tietonsa ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua ja
poistamista. Asiaa koskevat pyynnöt tulee toimittaa rekisterin yhteyshenkilölle.
Muut oikeudet:
Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaan (25.5.2018 alkaen) oikeus vastustaa tai
pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista tai poistamista sekä tehdä valitus henkilötietojen
käsittelystä tietosuojaviranomaiselle.
Asiakas voi halutessaan perua Rinneviestin, sähköisen uutiskirjeen sekä kieltää hänelle
kohdistettavan suoramarkkinoinnin.

