PALAUTELOMAKKEEN REKISTERISELOSTE /TIETOSUOJASELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24§
EU:n yleinen tietosuoja-asetus 2016/679
Rekisterinpitäjä
Satakuntaliitto, Y-tunnus 0830322-5
Postiosoite: PL 260, 28101 Pori
Käyntiosoite: Pohjoisranta 11D, 28100 Pori
Puhelin (02) 620 4300, sähköposti kirjaamo ( a ) satakunta.fi
Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Viestintäasiantuntija Tiina Leino, puh. 050 465 4199, tiina.leino@satakunta.fi
Rekisterin nimi
Satakuntaliiton palautelomakkeen rekisteri
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisteri on tietokanta, jonka kautta vastataan lomakkeen kautta jätettyihin kysymyksiin ja palautteisiin.
Rekisterin tietosisältö
lomakkeen lähettäjän antamat yhteystiedot ja kysymys tai palaute, sekä järjestelmästä tuleva lomakkeen
lähetysaika ja IP-osoite.
Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilön täyttämä kysymys- ja palautelomake Satakuntaliiton verkkosivuilla.
Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja ei luovuteta Satakuntaliiton ulkopuolelle.
Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteristä ei ole manuaalista aineistoa. Tiedot sijaitsevat Hypermedia Oy:n palvelimella, joka on
asianmukaisesti suojattu. Hypermedian palvelimet sijaitsevat Suomessa ja noudattavat Suomen
lainsäädäntöä.
Pääsy rekisterin tietoihin on Satakuntaliiton verkkosivujen ylläpitäjillä. Ylläpitäjät ovat Satakuntaliiton
työntekijöitä.
Oikeus vaatia tiedon korjaamista tai poistamista
Rekisteröidyllä on EU:n tietosuoja-asetuksen mukainen oikeus vaatia virheellisten tietojen korjaamista tai
tietojen poistamista kokonaan.
Pyynnön poistamisesta voi lähettää myös sähköpostitse kirjaamo@satakuntaliitto.fi.
Postitse lähetettäessä lataa ensin lomake www.satakuntaliitto.fi/tietosuoja lähetä allekirjoitettuna
osoitteeseen Satakuntaliitto, PL 260, 28101 Pori. Viestiin viite "Tietojen korjauspyyntö / uutiskirje"
Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on EU:n tietosuoja-asetuksen mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja
rekisteriin on talletettu. Rekisterinpitäjä voi periä tietojen antamisesta kohtuullisen korvauksen vain, jos
siitä, kun asianomainen edellisen kerran sai tarkastettavakseen rekisterin tiedot, on kulunut vähemmän
kuin yksi vuosi.
Sähköpostitse lähetettävä pyyntö tulee lähettää osoitteeseen kirjaamo@satakunta.fi otsikolla ”Tietojen
tarkastuspyyntö / palautelomake”
Postitse lähetettäessä lataa ensin lomake www.satakuntaliitto.fi/tietosuoja lähetä allekirjoitettuna
osoitteeseen Satakuntaliitto, PL 260, 28101 Pori. Kirjekuoreen viite "Tietojen tarkastuspyyntö /
palautelomake"
Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Henkilötietoja ei käytetä eikä luovuteta käytettäväksi suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta
suoramarkkinointia eikä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.
Selosteen muuttaminen
Satakuntaliitolla on oikeus muuttaa tätä Selostetta. Ilmoitamme muutoksista verkkosivullamme
www.satakuntaliitto.fi/tietosuoja, josta löytyy myös viimeisin versio tästä Selosteesta.

