
MARTTOJEN PERHEKAHVILA -UUTISKIRJEEN TIETOSUOJASELOSTE JA 

REKISTERÖITYJEN INFORMOINTI 

  

Rekisterin nimi ja rekisterin pitäjä  

Rekisterin nimi                          Marttojen perhekahvila –uutiskirjerekisteri  

                                                      Marttaliitto toimii rekisteripitäjänä.  

Marttaliiton osoite                   Lapinlahdenkatu 3A, 00180 Helsinki  

Marttaliiton y -tunnus              0116712-8 

  

Marttaliitossa Marttojen perhekahvila -uutiskirjerekisterin yhteyshenkilönä 

toimii  

Viestintäkoordinaattori             Joonas Jylhä 

Puhe lin                                       050 331 2978 

Sähköposti                                     joonas.jylha@m arta t.fi 

  

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja tarkoitus  

Rekiste rin  o ikeuspe ruste  on  rekiste rö idyn  suostum us. 

Rekiste riä  käyte tään  Martta liiton  asiakassuhte iden  hoitam iseen , vie stin tään  ja  

m arkkinoin tiin . Rekiste rö ity voi kie ltää  tie to jensa  käytön  uu tiskirje iden  lähe ttäm iseen  ja  

suoram arkkinoin tiin  ilm oittam alla  asiasta  rekiste rinp itä jä lle . 

 



 

Käsiteltävät henkilötiedot  

Rekisterinpitäjä käsittelee uutiskirjekisterin yhteydessä seuraavia rekisteröityjen 

henkilötietoryhmiä:  

         -  sähköpostiosoite    

         -  Pa ikkakunta  

         -  vapaasti luovute tu t tiedot: ehdotus kahvilan  sija inn ista , m uut 

ehdotukse t 

Tietolähteet  

Tietojen luovutukset ja siirrot  

Tie to ja  e i luovute ta  u lkopuolisten  tahojen  suoram arkkinoin tiin . Martta liitto  ry ku itenkin  

käyttää  MailChim p-sähköpostipa lve lua  suoram arkkinoinn issa  ja  vie stinnässä . 

MailCh im pille  siirre tään  käyttä jistä  n im i sekä  sähköpostin  kohdentam iseen  ta rvittava  

tie to  käyttä jä ryhm istä . MailCh im p on  yhdysva lta la inen  yh tiö , jo llo in  henkilö tie to ja  siirtyy 

Euroopan  un ion in  u lkopuole lle . Yritys kuuluu  USA:n  ja  EU:n  vä lisen  Privacy Sh ie ld  -

kehyksen  se rtifio itu jen  yritysten  lista lle  ja  se  nouda ttaa  om alta  osa ltaan  EU:n  tie tosuoja -

ase tusta . Lisää  tie toa : MailCh im p. 

Rekiste ritiedot saadaan  ensisija ise sti rekiste rö idyiltä  uu tiskirjeen  tilauksen  yh teydessä . 

  

Tietojen suojaus ja säilytysajat  

Rekiste rin  tiedot on  ta llenne ttu  rekiste rinp itä jän  sähköiseen  jä rje ste lm ään , joka  on  

suoja ttu  käyttö jä rje ste lm än suojausohje lm iston  avulla . Käyte tyt työasem at ja  

ta llennusm edia t on  sa la ttu . Jä rje ste lm ään  ta llenne ttu ih in  rekiste rin  sisä ltäm iin  tie to ih in  



pääsevä t ja  n iitä  ova t o ikeu te ttu ja  käyttäm ään  va in  tie tyt, enna lta  m äärite llyt 

rekiste rinp itä jän  työntekijä t. Jä rje ste lm ään  sisäänpääsy ede llyttää  käyttä jä tunnuksen  ja  

sa lasanan  syöttäm istä . 

Suostum ukseen  pe rustuva t tiedot sä ilyte tään , kunnes suostum us pe ruute taan . 

Rekisteröidyn oikeudet  

Rekisteröidyllä on oikeus  

         -  saada  tie to  henkilö tie to jensa  käsitte lystä    

         -  tarkastaa itseä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot pyydettäessä myös 

 koneluettavassa muodossa   

         -  vaatia virheelli sen 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, m ikäli 

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 pyynt öä ainoastaan laissa säädetyin perustein   

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

suoramarkkinointiin.   



  



Yhteydenotot  

Tietosuojaselosteen muutokset  

Tätä selostetta voidaan päivittää esimerkiksi viranomais ohjeistuksen tai lainsäädännön 

muuttuessa.  

Suosittelemme, että käytte säännöllisesti sivuillamme ja tutustutte mahdollisiin 

muutoksiin selosteessa.  

Seloste on viimeksi päivitetty 15.10.2018.  

Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esi ttää edellä nimetyille 

yhteyshenkilöille.  

Rekisterin pitäjä voi pyytää varmentamaan rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen 

pyynnön käsittelyä.  

  
 


