Informointiasiakirja

SUORAMARKKINOINTIREKISTERI
Henkilötietojen käsittelyä koskeva tietosuojaseloste | Yleinen tietosuoja-asetus (EU) 2016/679 art. 13-14

REKISTERINPITÄJÄ
Henkilötietojen rekisterinpitäjä on Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry (jäljempänä SuomenPartiolaiset).
•
y-tunnus 0202252-9
•
Töölönkatu 55, 00250 Helsinki
Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry, partiopiirit ja partiolippukunnat ovat yhteisrekisterinpitäjä, kun ne käsittelevät henkiötietoja
samaan tarkoitukseen (eli partion viestintään ja markkinointiin).

KEIDEN TIETOJA KÄSITTELEMME

MITÄ TIETOJA KÄSITTELEMME

Partion sisältöjen tilaajat (esimerkiksi
uutiskirjeet) ja
•
potentiaaliset partiolaiset, partion tukijat ja
lahjoittajat,
jotka voivat olla yksityishenkilöitä tai yritysten jaorganisaatioiden
yhteyshenkilöitä sekä
•
opetus- ja ohjausalan ammattilaiset ja
asiantuntijat (esimerkiksi esikoulujen
partioviikko ja koulukampanja)

Käsittelemme vain tietoja, joita luovutat meille itse.Näitä tietoja
voivat olla esimerkiksi:

MISTÄ SAAMME TIEDOT

KUKA MUU KÄSITTELEE TIETOJASI

Jos olet yksityishenkilö, keräämme tietoja vain sinulta itseltäsi,
esimerkiksi täytettyäsi lomakkeenverkkosivuillamme.

Yhteistyökumppanimme voivat käsitellä
henkilötietoja lukuumme.

•

•
•
•
•
•

tunnistetiedot, kuten nimi, organisaatio
yhteystiedot, kuten sähköpostiosoite tai
postiosoite
markkinointilupa ja markkinoinnin
kohdentamiseen käytettävät tiedot, kutentiedot
kiinnostuksen kohteista
asiointihistoria
tiedot uutiskirjeiden tai markkinointiviestien
perillemenosta, lukemisesta sekä linkkien avaamisesta

Yritysten yhteyshenkilöiden kohdalla voimme kerätä tietoja
myös julkisista lähteistä, kuten esimerkiksi yrityksen tai
oppilaitoksen verkkosivut.

MIKSI KÄSITTELEMME TIETOJASI
Henkilötietoja käsitellään
•
•
•
•
•

tilaamasi sisällön lähettämiseen, sisältöjen
tilastointiin, kehittämiseen ja raportointiin
viestintään ja markkinointiin ja näiden tilastointiin,
kehittämiseen ja raportointiin
mielipide- ja markkinatutkimukset
suoramarkkinointirekisterin ylläpitoon eli
rekisteröityjen tietojen hallintaan
lakivelvoitteiden täyttämiseen.

KUINKA KAUAN KÄSITTELEMME
TIETOJASI
Säilytämme henkilötietoja rekisterissä niin kauan,kuin
antamasi suostumus on voimassa.
Suostumuksen peruuntuessa poistamme tietosi
rekisteristä kuukauden kuluessa kirjallisesta pyynnöstäsi.

KUINKA SUOJAAMME TIETOSI
Digitaalisessa muodossa tallennettujen tietojen palvelinympäristö on Euroopassa. Palvelinympäristö on palo- ja murtosuojattu.
Rajaamme rekisterin pääsyn vain henkilöihin, joilla on oikeus käsitellä tietoja. Työntekijöillä ja vapaaehtoisilla on
salassapitovelvollisuus ja he käsittelevät henkilötietoja laillisesti ja luotettavasti.

OIKEUTESI
Voit tutustua oikeuksiisi esimerkiksi Tietosuojavaltuutetun verkkosivuilla:
https://tietosuoja.fi/rekisteroidyn-oikeudet
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1 Rekisterinpitäjä
Henkilötietojen rekisterinpitäjä on Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry (jäljempänä Suomen Partiolaiset).y-tunnus 0202252-9
Töölönkatu 55, 00250 Helsinki
Rekisterinpitäjät tavoittaa osoitteesta palvelu@partio.fi .
Partion tietosuoja- ja -turvakäytännöistä vastaa it- ja palvelupäällikkö Maija Kangasmäki, jonka tavoittaa puhelimitse 0447343373 ja
sähköpostitse osoitteesta maija.kangasniemi@partio.fi.

2 Käsiteltävät henkilötiedot
Tässä informointiasiakirjassa tarkoitettuihin tarkoituksiin kerätään ja käsitellään seuraavia tietoja näihin ryhmiin kuuluvista henkilöistä:
Partion sisältöjen tilaajat (esimerkiksi uutiskirjeet) ja potentiaaliset partiolaiset,
partion tukijat ja lahjoittajat,
jotka voivat olla yksityishenkilöitä tai yritysten ja organisaatioiden yhteyshenkilöitä sekä
opetus- ja ohjausalan ammattilaiset ja asiantuntijat (esimerkiksi esikoulujen partioviikko jakoulukampanja)
Käsiteltävät tiedot ovat tietoja, joita luovutat meille itse. Näitä tietoja voivat olla esimerkiksi:tunnistetiedot, kuten
nimi, organisaatio ja asiakasnumero
yhteystiedot, kuten sähköpostiosoite tai postiosoite
markkinointilupa ja markkinoinnin kohdentamiseen käytettävät tiedot, kuten tiedot kiinnostuksen kohteista
asiointihistoria
Käsiteltävät tiedot eivät sisällä erityiseen henkilötietojen ryhmään kuuluvia eli arkaluontoisia tietoja.

3 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset
Henkilötietoja käsitellään
tilaamasi sisällön lähettämiseen, sisältöjen tilastointiin, kehittämiseen ja raportointiinviestintään ja
markkinointiin ja näiden tilastointiin, kehittämiseen ja raportointiin mielipide- ja markkinatutkimukset
suoramarkkinointirekisterin ylläpitoon eli rekisteröityjen tietojen hallintaan lakivelvoitteiden
täyttämiseen.
Henkilötietoja ei käsitellä automaattisen päätöksenteon keinoin.

4 Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste
Yksityishenkilöiden kohdalla henkilötietojen käsittelyn perusteena on rekisteröidyltä itseltään saatu suostumus. Rekisteröityjen tiedot
saadaan henkilöltä itseltään mm. verkkosivuilla olevan lomakkeen kautta ja näitä tietoja käsitellään rekisteröidyltä itseltään saadun
suostumuksen mukaisesti. Suostumus voidaan saada henkilöltä itseltään myös esimerkiksi tapahtumissa tai puhelimen välitykseltä.
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Yritysten yhteyshenkilöiden henkilötiedot voimme saada myös julkisista rekistereistä. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häneen kohdistettu
suoramarkkinointi.

5 Henkilötietojen luovutus
Emme luovuta rekisteröityjen henkilötietoja ulkopuolisille kolmansille osapuolille, ellei kyse ole jokin seuraavista tapauksista:
Viranomaisille tietoja luovutetaan lain edellyttämissä tapauksissa, kuten esimerkiksi väärinkäytösten selvittämisessä ja
ehkäisyssä.
Palveluntarjoajille, jotka toimivat käsittelijöinä meidän lukuumme tai joiden kanssa muutoin teemmehenkilötietojen käsittelyyn
liittyvää yhteistyötä.
Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

6 Henkilötietojen säilytysaika
Säilytämme henkilötietoja rekisterissä niin kauan, kuin annettu suostumus on voimassa. Suostumuksen peruuntuessa rekisteröidyn tiedot
poistetaan rekisteristä kuukauden kuluessa.
Annettu suostumus voidaan peruttaa rekisteröidyn toimesta jokaisen viestin yhteydessä. Markkinointikielto merkitään rekisteriin
rekisteröidyn kohdalle. Muut tarpeettomat tiedot poistetaan kuukauden kuluessa.
Edellä mainitun rajoittamatta tietoja voidaan säilyttää kauemmin partiotoimintaan liittyviä historiallisia jatilastollisia tarkoituksia ja
kirjallista ilmaisua varten.

7 Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröitynä sinulla on oikeus pyytää pääsy itseäsi koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista taikka
käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.
Lisäksi milloin käsittely perustuu suostumukseen, sinulla on oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta
suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.
Rekisterinpitäjä oikaisee virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen tiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn
vaatimuksesta.
Jos epäilet, ettei henkilötietojasi käsitellä lainmukaisesti, sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavirastolle. Pyynnöt on esitettävä
rekisterinpitäjälle kirjallisesti osoitteessa www.partio.fi/asiakaspalvelu.
Voit tutustua oikeuksiisi esimerkiksi Tietosuojavaltuutetun verkkosivuilla: https://tietosuoja.fi/rekisteroidyn- oikeudet.

8 Digitaalisten ratkaisujen suojauksen perusteet
Digitaalisessa muodossa tallennettujen tietojen palvelinympäristö on Euroopassa. Palvelinympäristö on palo- ja murtosuojattu. Rajaamme
rekisterin pääsyn vain henkilöihin, joilla on oikeus käsitellä tietoja. Työntekijöillä ja vapaaehtoisilla on salassapitovelvollisuus ja he
käsittelevät henkilötietoja laillisesti ja luotettavasti.

9 Tietosuojaselosteen päivittäminen
Suomen Partiolaiset voi päivittää tätä tietosuojaselostetta tulevaisuudessa.Tämä
tietosuojaseloste on julkaistu 19.3.2019.
Päivitetty 29.6.2021
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