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1. Rekisterinpitäjä
Johanna Vuori, Vesilahti
2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Johanna Vuori, untaetsimassa@gmail.com
3. Rekisterin nimi
Henkilötietolain §19 mukainen asiakasrekisteri
4. Rekisteriin liittyvä sivusto
https://untaetsimassa.fi
5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötiedoilla tarkoitetaan asiakkaan nimeä sekä sähköpostiosoitetta, jotka kerätään
asiakasrekisteriksi henkilön vahvistamalla suostumuksella.
Tarkoituksena on
- lähettää kuukaisikirjeitä ja tiedotteita.
- toiminnan ja sivuston kehittäminen
- mielipide- ja markkinatutkimusten toteuttaminen
- jälleenmarkkinointi käyttäen Facebookin, Googlen ja sähköpostimarkkinointiin tarkoitettuja
työkaluja
- tietojen tilastointi ja analysointi
- kumppanuus- ja affiliatemarkkinoinnin toteuttaminen
6. Rekisterin tietosisältö
Asiakasrekisteriin on kerättynä jäsenistä seuraavat tiedot:
- Etunimi
- Sukunimi
- Sähköpostiosoite
Muut mahdolliset jäsenen itse antamat tiedot.
Asiakasrekisteriin liittynyt käyttäjä voi milloin tahansa poistaa tietonsa rekisteristä kussakin
kirjeessä mainitun linkin kautta.
7. Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakasrekisteriin sisältyvät tiedot saadaan rekisteröidyiltä itseltään.
8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Rekistereihin kerättyjä tietoja ei luovuteta yrityksen ulkopuolelle markkinointi,- myynti-, mielipidetai markkinatutkimustarkoituksiin. Henkilötietoja voidaan kuitenkin luovuttaa Suomen lakien
mukaisesti viranomaisille niin pyydettäessä. Rekisteri on tallennettu tietojärjestelmään ja se on
suojattu ja sijoitettu siten, ettei asiaankuulumattomilla tahoilla ole pääsyä rekisteritietoihin.
9. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Active Campaign sähköpostimarkkinointiohjelma. Active Campaign on sitoutunut EU:n Privacy
Shield standardiin. Lue lisää: https://help.activecampaign.com/hc/en-us/articles/218789997Privacy-Policy
10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriin sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Nämä tiedot ovat
vain sivuston ylläpitäjän tiedossa. Salasana vaihdetaan vähintään kaksi kertaa vuodessa.
11. Tarkastus- ja oikaisuoikeus (Henkilötietolaki 26§)
Jokaisella rekisteriin tietonsa antaneella on oikeus pyytää saada nähdä hänestä tallennetut tiedot.
Pyyntö tulee tehdä kirjallisesti sivuston ylläpitäjälle: untaetsimassa@gmail.com

Evästeet
Evästeet ovat pieniä tiedostoja, jotka tallentuvat käyttämäsi laitteen (tietokone/mobiililaite)
selaimeen. Näin yritys pystyy tunnistamaan kävijän, joka vierailee sivustolla useasti. Jokainen
eväste vanhenee tietyn ajan kuluttua, riippuen sen käyttötarkoituksesta. Kaupallisten sivustojen
tapaan, tämä sivusto käyttää omilla sivuillaan evästeitä. Käyttämällä näitä sivustoja annat
suostumuksen evästeiden käyttöön.
Sivusto käyttää seuraavia evästeitä:
- kirjautumis- ja toimintaeväste (esimerkiksi asetusten tallentaminen kirjautumisen yhteydessä)
- analyysievästeet (Google Analytics, tiedon avulla yritys parantaa sivuston toimivuutta)
- kohdistetut- tai mainosevästeet (Facebook ja Google, mainonnan kustannustehokas käyttö, eivät
sisällä henkilötietoja)
Muut verkkosivustot, joille mahdollisia linkkejä on, keräävät ja hyödyntävät evästeitä heidän
tarpeidensa mukaan. Sivuston käyttäjän tulee itse hyväksyä jokaisen sivuston evästeet itse. Mikäli
käyttäjä ei hyväksy, että hänestä kerätään tietoja, kyseisen sivuston käyttö tulee välittömästi
lopettaa.

10. Tarkastusoikeus
Jokaisella jäsenellä on oikeus saada tietää mitä henkilötietoja hänestä on tallennettu.
Pyyntö tehdään yhdistyksen jäsenrekisterin hoitajalle tai puheenjohtajalle suullisesti tai kirjallisesti.
Jos pyyntö evätään, siitä annetaan kirjallinen todistus, josta pitää käydä selville ne syyt, miksi
pyyntö on evätty.
11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Pyyntö tehdään yhdistyksen jäsenrekisterin hoitajalle, joka korjaa jäsenen ilmoittamat tiedot
kohtuullisessa ajassa.
12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Jäsenellä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä itseään koskevia tietoja suoramainontaa,
etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin
henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Jäsenrekisteriin sisältyviä tietoja ei käytetä näihin
tarkoituksiin.
Jäsen voi kieltää julkaisemasta jäsen- ja yhteystietojaan Tampereen Sotaveteraanien Huoltoyhdistys
ry:n sähköisissä ja painetuissa julkaisuissa, paitsi jos jäsen valitaan yhdistyksen , piirin tai liiton
tehtävään.
Sotaveteraaniyhdistyksen jäsenkirjurit ja muut erikseen määritellyt henkilöt saavat käsitellä
jäsenrekisterin tietoja siinä laajuudessa kuin tietojen oikeellisuuden tarkistus ja ylläpito sitä vaatii.
Yksittäisen jäsenen tietojen tarkastelulle tulee olla oikeutettu peruste.

