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REKISTERÖIDYN INFORMOINTI
Tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 13 ja 14 artiklan mukaiset tiedot
Laadittu 20.05.2018 | Päivitetty 3.3.2022

Rekisterin nimi
Pelastusopiston viestintä- ja uutiskirjerekisteri

Rekisterinpitäjä
Pelastusopisto
Postiosoite
PL 1122 (Hulkontie 83), 70821 KUOPIO
Puhelin
0295 450 201 (vaihde)
Sähköposti
pelastusopisto@pelastusopisto.fi

Rekisteriasioita hoitava henkilö tai yhteyshenkilö
Sanni Saarelainen, viestintäassistentti
Puhelin
0295 453 505
Sähköposti
sanni.saarelainen@pelastusopisto.fi

Tietosuojavastaava
Anne Hakkarainen, kehittämiskoordinaattori
Puhelin
0292 453 410
Sähköposti
tietosuoja@pelastusopisto.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste
Henkilötietoja käytetään Pelastusopiston sähköisten uutiskirjeiden ja tiedotteiden lähettämiseksi
vastaanottajien sähköpostiin.
Rekisteritietojen käsittely perustuu uutiskirjeiden osalta rekisteröidyn suostumukseen.
Rekisterin pitäjä ilmoittaa rekisteröidylle, jos aikoo käsitellä henkilötietoja muuhun tarkoitukseen
kuin henkilötiedot alunperin kerättiin.
Viestintärekisterin yhteystiedot on kerätty julkisilta verkkosivuilta. Yhteystiedon omistaja on
pääasiassa yhteisö. Rekisterissä olevat luonnolliset henkilöt on lisätty rekisteriin hänen
asemavaltuuden perusteella eli on katsottu, että hän toimii yhteisössä sellaisessa tehtävässä, johon
viestintä olennaisesti liittyy.

Henkilötietoryhmät
Etu- ja sukunimi, sähköpostiosoite, tilatun materiaalin aihe (uutiskirjeet), virkanimike (viestintä).
Lisäksi vapaaehtoisena tietona organisaatio.
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Säännönmukaiset tietolähteet
Uutiskirjerekisterin tiedot kerätään Pelastusopiston verkkosivuilla olevan sähköisen tilauslomakkeen
avulla. Tilaaminen on vapaaehtoista ja maksutonta. Rekisteriin voidaan viedä vastaavat tiedot myös
Pelastusopiston toimesta manuaalisesti.
Viestintärekisterin yhteystiedot on kerätty julkisilta verkkosivuilta. Yhteystiedon omistaja on
pääasiassa yhteisö. Rekisterissä olevat luonnolliset henkilöt on lisätty rekisteriin hänen
asemavaltuuden perusteella eli on katsottu, että hän toimii yhteisössä sellaisessa tehtävässä, johon
viestintä (tiedote) olennaisesti liittyy.

Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajien ryhmät, joille henkilötietoja
luovutetaan
Rekisteri sijaitsee sähköisessä muodossa uutiskirjeen ja tiedotteiden ylläpitojärjestelmissä, joihin
pääsee vain käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla. Rekistereihin pääsy on rajattu vain järjestelmää
työtehtävissään tarvitseville.
Lisäksi viestintärekisterin yhteystiedot (tiedotteiden osalta) on Pelastusopiston intranetissä
(katseluoikeus kaikille henkilökunnassa).

Henkilötietojen siirtäminen kolmansiin maihin tai kansainvälisille järjestöille
Henkilötietoja ei siirretä kolmansiin maihin eikä kansainvälisille järjestöille.

Henkilötietojen säilytysaika
Uutiskirjeen voi tilaaja itse aihekohtaisesti peruuttaa uutiskirjeen alareunan Peruuta uutiskirje painikkeesta. Rekisteröidyn tiedot poistetaan välittömästi, kun hän peruu suostumuksensa.
Tiedotteiden vastaanottaja voi kieltäytyä vastaanottamasta sähköisiä tiedotteita. Jokaisessa
sähköpostiviestissä kerrotaan, että vastaanottajalla on mahdollisuus vastustaa yhteystietojensa
käyttöä ja ilmoittaa siitä suoraan vastaamalla sähköpostiin.

Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus omiin tietoihinsa. Rekisteröidyn tulee saada tieto siitä, mitä tietoja hänestä
tallennetaan rekistereihin ja kuka käsittelee tietoja. Lisäksi rekisteröity voi tarkistaa omat tietonsa,
pyytää tietojensa korjaamista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista.
Lisätietoja ja ohjeet rekisteröidyn oikeuksien käyttämiseen Pelastusopiston verkkosivulla ».
Rekisteröidyn tekemät pyynnöt koskien tietojen tarkastamista, oikaisemista, poistamista, käsittelyn
rajoittamista sekä siirtämistä järjestelmästä toiseen ja niihin liittyvät toimenpiteet ovat
rekisteröidylle maksuttomia.

Valitusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus valittaa valvontaviranomaiselle, mikäli rekisterin pitäjä kieltäytyy
pyynnöstä koskien tietojen tarkastamista, oikaisemista, poistamista ja käsittelyn rajoittamista.
Valvontaviranomaisen yhteystiedot »
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Automatisoidut yksittäispäätökset ja profilointi
Automatisoituja yksittäispäätöksiä ja profilointeja ei tehdä.

Tietoturvaloukkauksesta ilmoittaminen
Rekisterinpitäjä ilmoittaa henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta rekisteröidylle, jos loukkaus
todennäköisesti aiheuttaa korkean riskin luonnollisten henkilöiden oikeuksille ja vapauksille. Ilmoitus
tehdään ilman aiheetonta viivytystä.
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