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KAJAANIN LATU ry:n jäsenkirje

1. Rekisterinpitäjä  Nimi: Kajaanin Latu ry
Osoite: Ahosenrannantie 48, 87850 Paltaniemi 
Puhelin:  045 101 6220 
Y-Tunnus: 1048534-7 
www- sivut: info@kajaaninlatu.fi

2. Rekisterin yhteyshenkilö Yhteyshenkilö: Kirsi Kilpeläinen
Osoite: Ahosenrannantie 48, 87850 Paltaniemi 
Puhelin:  045 101 6220
Sähköpostiosoite:info@kajaaninlatu.fi

3. Tietosuojavastaava Ei tietosuojavastaavaa

4. Rekisterin nimi Kajaanin Ladun rekisterissä käsitellään jäsenkirjeen vastaanotta-
jien tietoja. 

5. Käsittelyn tarkoitukset ja 
käsittelyperuste

Rekisteriä käytetään sähköisen jäsenkirjeen lähettämiseen.

Lähetämme  jäsenkirjeen  käyttämällä  Mailchimp-nimistä  sähkö-
postipalvelua, joka on rekisteröity EU:n ulkopuolelle Yhdysvaltoi-
hin, mutta sitoutunut EU:n tietosuoja-asetukseen. Sähköpostipal-
velu hyödyntää evästeitä, joilla seurataan jäsenkirjeiden perille-
menoa, avaamisia ym. jäsenkirjeen ja jäsentiedottamisen toimi-
vuutta mittaavia asioita.  

Suurin  osa  verkkoselaimista  hyväksyy  evästeet  sellaisenaan,
mutta voit yleensä muuttaa selaimen asetuksia ja estää uusien
evästeiden tallennuksen, poistaa olemassa olevat evästeet käy-
töstä tai pyytää ilmoitusta ennen uusien evästeiden tallentamista.
Evästeen tai evästeluokan käytöstä poistaminen ei vielä poista
evästettä selaimestasi, vaan sinun on tehtävä se itse selaimesi
kautta. Jos haluat selaimesi estävän evästeiden käytön, määritä
asetukset  selaimesi  valmistajan  ohjeiden  mukaisesti  (yleensä
joko Ohje-, Työkalut- tai Muokkaa-valikossa). 
Yksityiskohtaisempia  ohjeita  saat  osoitteesta:
http://www.youronlinechoices.com/fi/viisi-vinkkia  tai  suoraan
MailChimpin  Cookie  Statement  -sivun "User  email  campaigns"
-kohdasta.

Henkilötietojen käsittely perustuu, rekisteröidyn antamaan suos-
tumukseen. Tietoja käsittelee Kajaanin Latu ry:n johtokunnan jä-
senet, joiden työtehtävien vuoksi tietojen käsittely on tarpeellista.
Myös MailChimp luetaan henkilötietojen käsittelijöiksi, sillä rekis-
terin tietoja säilytetään niiden hallinnoimilla palvelimilla tai pilvi-
palvelussa.  Henkilötietoja  käsitellään  tiedottamisen  ja  muiden
asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä. 

6. Käsiteltävät henkilötiedot Käsittelee seuraavia jäsenten henkilötietoja: 
• nimi
• sähköpostiosoite

7. Säännönmukaiset tietoläh-
teet

Jäsentiedot saadaan Suomen Ladun Ankkuri- rekisteristä tai suo-
raan Kajaanin Latu ry:n jäseneltä.



 Tietosuojaseloste                2(2)

8.  Henkilötietojen säännön-
mukaiset luovutukset ja 
siirrot?

Henkilötietoja  ei  luovuteta  eteenpäin  kolmansille  osapuolille
markkinointi- ym. tarkoituksiin. 

9. Henkilötietojen siirto EU:n 
tai ETA:n ulkopuolelle?

Jäsenkirjeen  lähettämisessä  käytämme  kolmannen  osapuolen
palveluita.  Sähköpostipalvelu  on  nimeltään  Mailchimp  ja  tämä
palveluntarjoaja käsittelee ja tallettaa tietoa omille palvelimilleen.
MailChimp on rekisteröity EU:n ulkopuolelle Yhdysvaltoihin, mut-
ta se on sitoutunut noudattamaan EU:n tietosuoja-asetusta. 

10. Henkilötietojen säilytysai-
ka

Tiedot poistetaan henkilön erottua yhdistyksestä tai on ilmoitta-
nut, ettei ota vastaan enää jäsenkirjettä

11. Profilointi ja automaatti-
nen päätöksen teko

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profiloin-
tiin.

12.  Rekisteröidyn oikeudet Rekisteröidyllä on oikeus tietosuojalainsäädännön mukaisesti 
milloin tahansa:

• saada tieto henkilötietojensa käsittelystä
• saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään 

koskevat ja käsiteltävät henkilötiedot
• vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja 

tietojen täydentämistä
• vaatia henkilötietojensa poistamista
• peruuttaa suostumuksensa ja vastustaa henkilötietojensa 

käsittelyä siltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu 
rekisteröidyn suostumukseen

• vastustaa henkilötietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen 
erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella 

• vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista.
Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamis-
ta koskeva pyyntö tämän tietosuojaselosteen Yhteydenotot koh-
dan mukaisesti.  Yhdistys voi pyytää rekisteröityä tarkentamaan
pyyntöään kirjallisesti  ja  varmentamaan rekisteröidyn henkilölli-
syyden  ennen  pyynnön  käsittelemistä.  Jäsenkirjeen  tilaamisen
voi perua jokaisen uutiskirjeen lopussa olevasta linkistä. 

13. Oikeus valittaa valvontavi-
ranomaiselle

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle
valvontaviranomaiselle,  jossa rekisteröidyn  asuinpaikka tai  työ-
paikka sijaitsee, mikäli rekisteröity katsoo, että Yhdistys ei ole kä-
sitellyt henkilötietoja soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukai-
sesti

14.  Tietoturva/Suojaukset Kaikkia kerättyjä tietoja käsitellään kansallisen lainsäädännön ja
EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti.
Sähköposti palvelimelle kirjautuminen vaatii käyttäjätunnuksen ja
salasanan. 

15. Yhteydenotot Rekisteröidyn  oikeuksien  käyttämistä  koskevat  pyynnöt,  kysy-
mykset  tästä  tietosuojaselosteesta  ja  muut  yhteydenotot  tulee
tehdä kirjallisesti. Tunnistus tapahtuu kuvallisella henkilökortilla.

16. Muutokset tähän tietosuo-
jaselosteeseen

Tätä  tietosuojaselostetta  päivitetään  tilanteiden  muuttuessa.
Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty  14.08.2018


