Tyhjennä lomake

TIETOSUOJASELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24§
Lue täyttöohjeet ennen selosteen täyttämistä.
Käytä tarvittaessa liitettä.
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Rekisterinpitäjä

Laatimispäivä

26.4.2018

Nimi (y-tunnus)

Pohjanmaan liitto (0970063-6) / West Finland European Office
Osoite

Hietasaarenkatu 6, PL 174, 65101 Vaasa
Muut yhteystiedot (esim. puhelinvirka-aikana, sähköpostiosoite)

06 320 6500, info@obotnia.fi
Nimi
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Emilia Pernaa
Yhteyshenkilö rekisteriä Osoite
koskevissa West Finland European Office, Rue du Luxembourg 3, 1000 Bruxelles, Belgium
asioissa
Muut yhteystiedot (esim. puhelinvirka-aikana, sähköpostiosoite)

+32 479 972 776, emilia.pernaa@westfinland.be
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Rekisterin
nimi

WFEO:n tiedotuspalvelun tilaajarekisteri
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WFEO:n tiedotuspalvelun tilaajarekisteri on perustettu Länsi-Suomen Eurooppa toimiston
Henkilötietojen käsittelyn (West Finland European Office, WFEO) tiedotuspalvelun tilaajien tarpeellisten
tarkoitus
henkilötietojen käsittelemiseksi. Henkilötietoja kerätään ainoastaan tarpeen mukaan,
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Rekisterin
tietosisältö

WFEO:n internetsivuilla olevan liittymislomakkeen avulla. Henkilötietojen luovuttaminen
tapahtuu tilaajan itsensä aloitteesta.
Tietoja käytetään ainoastaan henkilön lisäämisessä Creamailer-tiedotuspalveluun (nimi,
sähköpostiosoite, valitut postituslistat joille tilaaja haluaa liittyä). Tiedotuspalvelussa
oleviin sähköpostiosoitteisiin lähetetään kuittaus onnistuneesta liittymisestä
tiedotuspalveluun, sekä pääsääntöisesti viikottain uutiskirjeitä tilaajien valitsemien
aihepiirien perusteella.
Tiedotuspalvelun tilaajien aktiivisuutta (uutiskirjeiden lukuprosentit) hyödynnetään myös
Tiedotuspalveluun liittyessään tilaaja lähettää WFEO:n websivujen kautta olevan
WFEO:n viestinnän tehokkuuden arvioinnissa. Tällöin tilaajia ei yksilöidä henkilötietojen
lomakkeen kautta seuraavat tiedot WFEO:n kotisivujen hallintaohjelmaan
perusteella.
(Creamarketing), jonne pääsy WFEO:n ja Pohjanmaan liiton viestintähenkilöstöllä.
Henkilötietoja ei käytetä muissa kuin yllä mainituissa käyttötarkoituksissa.
Lomakkeessa pyydetään seuraavat tiedot: Valitut postituslistat, nimi, organisaatio,
maakunta, sähköposti.
Tiedotuspalvelun tilaajarekisteriin tallennetaan tilaajan liittymispyynnön yhteydessä
seuraavat henkilötiedot: Etunimi, Sukunimi, Sähköpostiosoite.
Tämän jälkeen tallennettu lomake poistetaan Creamarketing-palvelusta, jolloin tässä
vaiheessa turhat henkilötiedot poistuvat: organisaatio, maakunta.
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Säännönmukaiset
tietolähteet

Tiedot saadaan a) suoraan henkilöiltä itseltään tiedotuspalveluun liittymisen yhteydessä.

TIETOSUOJAELOSTE

2

6
Säännönmukaiset
tietolähteet
(jatkoa)
7
Kerättyjä henkilötietoja ei luovuteta eteenpäin.
Tietojen
säännönmukaiset luovutukset
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Tietojen siir- Ei.
to EU:n tai
ETA:n ulkopuolelle
9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

A Manuaalinen aineisto

Manuaalista aineistoa henkilötiedoista ei kerätä tätä tarkoitusta varten.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

ATK:lla käsiteltävät tiedot on suojattu seuraavasti:
a) jokaisella WFEO:n tietokoneella on erillinen salasanasuojaus; ja
b) rekisteri on tallennettu Creamailer -uutiskirjejärjestelmään, joka on suojattu salasanalla
(WFEO:n harjoittelijalla tunnukset palveluun)
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Tarkastusoikeus

Jokaisella on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin talletetut tietonsa. Pyyntö tulee tehdä
sähköpostitse WFEO:n yhteyshenkilölle (Harjoittelija).
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Oikeus vaatia tiedon
korjaamista

Jokaisella on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista.
Pyyntö tulee tehdä sähköpostitse WFEO:n yhteyshenkilölle (Harjoittelija).
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Muut henkilötietojen
käsittelyyn
liittyvät
oikeudet

Henkilötietoja ei käytetä suoramainontaa, etämyyntiä, muuta suoramarkkinointia tai
markkina- ja mielipidetutkimusta, henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.

Tulosta

