
MARTTALIITON MARTTAKARTTA -UUTISKIRJEEN TIETOSUOJASELOSTE JA REKISTERÖITYJEN INFORMOINTI 

 

Rekisterin nimi ja rekisterin pitäjä 

Rekisterin nimi Marttakartta -uutiskirjerekisteri 

Marttaliitto toimii rekisteripitäjänä. 

Marttaliiton osoite Lapinlahdenkatu 3A, 00180 Helsinki 
Marttaliiton y-tunnus 0116712-8 
 

Marttaliitossa Marttakartta -uutiskirjerekisterin yhteyshenkilönä toimii 

Viestintäkoordinaattori Joonas Jylhä 
Puhelin   050 331 2978 
Sähköposti  joonas.jylha@martat.fi 
 

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja tarkoitus 

Rekisterin oikeusperuste on rekisteröidyn suostumus. 

Rekisteriä käytetään Marttaliiton asiakassuhteiden hoitamiseen, viestintään ja 
markkinointiin. Rekisteröity voi kieltää tietojensa käytön uutiskirjeiden lähettämiseen ja 
suoramarkkinointiin ilmoittamalla asiasta rekisterinpitäjälle. 

Käsiteltävät henkilötiedot 

Rekisterinpitäjä käsittelee uutiskirjerekisterin yhteydessä seuraavia rekisteröityjen 
henkilötietoryhmiä: 

- nimi (ei henkilötunnusta) 
- sähköpostiosoite 
- vapaaehtoisroolit 
- sisältöalueelliset kiinnostuksen kohteet: Ruoka ja reseptit, käsityöt, ravitsemus, 

kodinhoito, puutarha, kodin juhlat, marttaopinnot, marttaperinne, omat rahat, 
kansainvälinen toiminta 

Tietolähteet 

Rekisteritiedot saadaan ensisijaisesti rekisteröidyiltä uutiskirjeen tilauksen yhteydessä.  

Tietojen luovutukset ja siirrot  

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisten tahojen suoramarkkinointiin. Marttaliitto ry kuitenkin 
käyttää MailChimp-sähköpostipalvelua suoramarkkinoinnissa ja viestinnässä. MailChimpille 
siirretään käyttäjistä nimi sekä sähköpostin kohdentamiseen tarvittava tieto 
käyttäjäryhmistä. MailChimp on yhdysvaltalainen yhtiö, jolloin henkilötietoja siirtyy 
Euroopan unionin ulkopuolelle. Yritys kuuluu USA:n ja EU:n välisen Privacy Shield -kehyksen 
sertifioitujen yritysten listalle ja se noudattaa omalta osaltaan EU:n tietosuoja-asetusta. Lisää 
tietoa: MailChimp. 

 

mailto:joonas.jylha@martat.fi
https://mailchimp.com/legal/privacy/


Tietojen suojaus ja säilytysajat 

Rekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän sähköiseen järjestelmään, joka on suojattu 
käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Käytetyt työasemat ja tallennusmediat on 
salattu. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat 
oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät. 
Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. 

Suostumukseen perustuvat tiedot säilytetään, kunnes suostumus peruutetaan. 

 

Rekisteröidyn oikeudet 

Rekisteröidyllä on oikeus  

- saada tieto henkilötietojensa käsittelystä 
- tarkastaa itseä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot pyydettäessä myös 

koneluettavassa muodossa 
- vaatia virheellisen tiedon oikaisua  
- vaatia tiedon poistamista, mikäli sille on lailliset perusteet 
- peruuttaa antamansa suostumus tai vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin 

kuin käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen 
- vastustaa henkilötietojensa käsittelyä tai vaatia tietojen käsittelyn rajoittamista 
- tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle 
- erityisistä henkilökohtaisista syistä vastustaa käsittelytoimia, mikäli niiden 

perusteena on rekisterin pitäjän oikeutettu etu. Vaatimuksen yhteydessä 
rekisteröidyn tulee yksilöidä se erityinen tilanne, jonka perusteella hän vastustaa 
käsittelyä. Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa 
pyyntöä ainoastaan laissa säädetyin perustein  

- milloin tahansa ja maksutta vastustaa käsittelyä niiltä osin kuin se liittyy 
suoramarkkinointiin. 

Yhteydenotot 

Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää edellä nimetyille 
yhteyshenkilöille. 

Rekisterin pitäjä voi pyytää varmentamaan rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen pyynnön 
käsittelyä. 

 

Tietosuojaselosteen muutokset 

Tätä selostetta voidaan päivittää esimerkiksi viranomaisohjeistuksen tai lainsäädännön 
muuttuessa.  

Suosittelemme, että käytte säännöllisesti sivuillamme ja tutustutte mahdollisiin muutoksiin 
selosteessa. 

Seloste on viimeksi päivitetty 24.5.2018. 


