
     TIETOSUOJASELOSTE 

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

Laatimispäivä  
13.1.2020 

 
 

1a 
Rekisterin- 
pitäjä 

Nimi 

Vesuri-ryhmä ry 

Osoite 

Mottilantie 11, 42100 Jämsä 

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 

050 324 1144, toimisto@vesuri-ryhma.fi 

2 
Yhteyshenki- 
lö rekisteriä 
koskevissa 
asioissa 

Nimi 

Raisa Saarilahti-Kulju, Vesuri-ryhmä ry, toiminnanjohtaja, tietosuojavastaava 
Osoite 

Mottilantie 11, 42100 Jämsä 

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 

050 324 1144, toimisto@vesuri-ryhma.fi 

3 
Rekisterin 
nimi 

Vesuri-ryhmä ry:n uutiskirjeen sähköpostiosoitteistot ja tiedottamisessa käytettävät sähköpostilistat  

4 
Henkilötieto- 
jen käsittelyn 
tarkoitus 
 
 
 
 
 
 

Vesuri-ryhmä ry:n uutiskirjeen jakeluun ja tiedottamiseen liittyvä viestintä.  

 

 

 

5 
Rekisterin 
tietosisältö 

Uutiskirjeet: sähköpostiosoite 

Sähköpostilistat: sähköpostiosoite, henkilön nimi, mahdollisesti organisaatio  

6 
Säännönmu- 
kaiset tieto- 
lähteet 

Sähköpostiosoitteet saadaan henkilöltä itseltään uutiskirjeen tilaamisen yhteydessä. 
Sähköpostilistoja on koottu sellaista viestintää varten jossa halutaan viestittää jotakin yhteisesti, 
esimerkiksi hanke- tai yritystuen saajille. Tietolähteenä on tällöin Hyrrä-järjestelmä. Sähköpostilistoja 
on koottu myös erilaisista julkisista lähteistä internetistä sellaisista toimijoista, jotka ovat asemansa 
vuoksi viestinnän kohderyhmää. Tällaisia ovat esimerkiksi median edustajat tai yhdistysten 
puheenjohtajat.  
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7 
Tietojen 
sään- 
nönmukaiset 
luovutukset 

Tietoja ei luovuteta Vesuri-ryhmä ry:n ulkopuolelle.  

 

 

8 
Tietojen 
siirto 
EU:n tai 
ETA:n 
ulkopuolelle 
 

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

9 
Rekisterin 
suojauksen 
periaatteet 

A Manuaalinen aineisto 

 
 

B ATK:lla käsiteltävät tiedot 

Rekisteri säilytetään Vesuri-ryhmän salasanoin suojatuilla tietokoneilla ja yhteisellä Z-asemalla jonne 
käyttöoikeus on vain työntekijöillä.  

10 
Tarkastus- 
oikeus 

Pääsääntöisesti jokaisella on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin talletetut tietonsa. Pyyntö osoitetaan 
Leader Vesuri-ryhmä ry:lle kirjallisena os. Leader Vesuri-ryhmä ry, Mottilantie 11, 42100 Jämsä tai 
sähköpostilla toimisto@vesuri-ryhma.fi. Pyyntöön vastataan neljän viikon kuluessa.   

11 
Oikeus vaatia 
tiedon 
korjaamista 
 

Jokaisella on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Pyyntö 
osoitetaan Leader Vesuri-ryhmä ry:lle kirjallisena os. Leader Vesuri-ryhmä ry, Mottilantie 11, 42100 
Jämsä tai sähköpostilla toimisto@vesuri-ryhma.fi. Pyyntöön vastataan neljän viikon kuluessa.    

12 
Muut henkilö- 
tietojen käsit- 
telyyn liitty- 
vät oikeudet 
 

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja 
suoramainontaa ja -markkinointia varten. (Henkilötietolaki 30 §) 

 


