TIETOSUOJASELOSTE
Seloste henkilötietojen käsittelystä ja rekisteröidyn oikeuksista
EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679)
Rekisterin/palvelun nimi: Keski-Karjalan Kehitysyhtiö Oy KETIn tiedotteet ja uutiskirjeet
Tiedonanto laadittu (pvm): 24.5.2018
1. Rekisterinpitäjä

Rekisterinpitäjän nimi:
Keski-Karjalan Kehitysyhtiö Oy KETI
Kiteentie 9-11 B, 82500 KITEE
Puhelin: 050 502 0367

2. Rekisterinpitäjä edustaja(t)

Seutumarkkinoija
keti@keti.fi
KETIn tietosuojavastaava
Kiteentie 9-11 B, 82500 KITEE
050 502 0367
keti@keti.fi
Keski-Karjalan Kehitysyhtiö Oy KETIn uutiskirjeiden
jakelu. Uutiskirjeissä kerrotaan tilaajille uutisista,
tapahtumista ja muista ajankohtaisista teemoista.

3. Tietosuojavastaava

4. Henkilötietojen käsittelyn
tarkoitus
5. Henkilötietojen käsittelyn
oikeusperuste

Henkilötietojen käsittely perustuu uutiskirjeen tilaajan
antamaan suostumukseen, joka toteutuu tilauksen
yhteydessä.

6. Rekisterin tietosisältö

Tilaajarekisteriin tallennetaan nimi, yritys/organisaatio
ja sähköpostiosoite.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietolähteenä on tilaajan ilmoitus uutiskirjeen
tilaamisesta.

8. Käsittelyssä käytettävät
ylläpitojärjestelmät

A. Sähköiset tietojärjestelmät
Henkilötietoja käsitellään seuraavien tietojärjestelmien
avulla:
- Creamailer-asiakasrekisteri
B. Manuaalinen aineisto
Ei käsitellä manuaalisesti.

9. Henkilötietojen suojauksen
periaatteet

Rekisterin käyttöoikeus on vain niillä henkilöillä, joiden
tehtäviin kuuluu tiedottaminen. Rekisterinpitäjän
tietojärjestelmät on suojattu palomuurein ja muin
teknisin suojakeinoin. Tietosuoja-asetuksen mukaisesti
henkilöstö on koulutettu tietosuojasta ja –turvasta.
Uutiskirjejärjestelmää käsittelee palvelun toimittaja
Creamailer, jonka kanssa on sovittu henkilötietojen
käsittelystä tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

10. Automatisoitu
päätöksenteko, mukaan lukien
profilointi (EU:n tietosuojaasetuksen artikla 22)
11. Tietojen säännönmukaiset
luovutukset

Creamailerin tietotilinpäätöksessä kuvataan tietosuojausja –turva. Creamailerissa tietosuoja toteutuu sisäisten
menettelykäytänteiden, ohjeistusten ja koulutusten
kautta. Creamailerissa on käytössä vahvat kehittämis- ja
projektityön käytänteet, jotka sisältävät
elinkaariajattelun mallin, johon sisällytetään tietosuojaja tietoturvamääritteet.
Automatisoituja päätöksiä ei tehdä.

Tiedot luovutetaan ainoastaan järjestelmän
toimittajalle: Creamailer Oy.

12. Tietojen siirto EU:n tai ETAalueen ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

13. Henkilötietojen säilytysaika

Tiedot säilytetään palvelussa siihen asti, kunnes tilaaja
lopettaa uutiskirjeen tilaamisen uutiskirjeen lopussa
olevasta linkistä tai pyytää rekisterinpitäjää poistamaan
tiedot tai toimimaton sähköpostiosoite poistetaan
automaattisesti.

14. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus:
- tarkastaa itseään koskevat henkilötiedot,
- pyytää tietojensa oikaisemista tai poistamista,
- pyytää käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä,
- pyytää henkilötietojen siirtämistä järjestelmästä
toiseen/rekisterinpitäjältä toiselle,
- peruuttaa antamansa suostumus,
- tehdä valitus Tietosuojavaltuutetun toimistoon, mikäli
rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen
käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa
tietosuojalainsäädäntöä.
Pääsy ja korjaukset omiin tietoihin: lähetä pyyntö
osoitteeseen keti@keti.fi. Mainitse pyynnössä KETIn
uutiskirje/tietosuoja.

