KAMPANJAN OSALLISTUJAREKISTERIN TIETOSUOJASELOSTE JA
INFORMOINTIASIAKIRJA
Kiinteistöliitto Pirkanmaa ry on sitoutunut suojaamaan rekisteriin tallennettujen henkilöiden
yksityisyyttä. Kiinteistöliitto Pirkanmaa ry tallentaa ja käsittelee henkilötietoja EU:n tietosuojaasetuksen (679/2016) ja kansallisen tietosuojalainsäädännön mukaisesti.
1. Rekisterinpitäjä
Kiinteistöliitto Pirkanmaa ry (0211680-8)
Hallituskatu 11 C
33200 Tampere
2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Yhteyshenkilö
Jorma Koutonen
toiminnanjohtaja
03 3125 0211
jorma.koutonen@kiinteistoliitto.fi
3. Rekisterin nimi
Kiinteistöliitto Pirkanmaan #taloyhtiötykkääjä-kampanjan osallistujarekisteri.
4. Henkilötietojen lähteet
Osallistujatiedot kerätään osallistujalta #taloyhtiötykkääjä -nettisivulla.
5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste
Henkilötietoja käsitellään kampanjan toteuttamiseksi. Henkilötietoja käsitellään sopimuksen perusteella.
Henkilötietoja voidaan käsitellä myös henkilön suostumuksen perusteella.
6. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin voidaan kerätä osallistujalta seuraavia tietoja:
•
•
•

nimi
osoite
sähköposti

7. Henkilötietojen vastaanottajat ja tietojen luovutus
Kiinteistöliitto Pirkanmaa ry ei luovuta rekisterissä olevia tietoja eteenpäin. Rekisterin tietoja käytetään
ainoastaan kampanjatuotteen postittamiseksi. Postituksesta vastaa Kiinteistöliitto Pirkanmaa ry:n toimisto.
8. Rekisterin suojaus ja henkilötietojen säilytysaika
Kunnioitamme henkilötietojen luottamuksellisuutta. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää
käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten
keinojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat
oikeutettuja käyttämään vain ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät.

Henkilötietoja käsitellään niin kauan kuin kampanja, jonka hoitamiseksi tarvitsemme tietoja, on voimassa
tai enintään kuuden (6) kuukauden ajan.
9. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa:
•
•
•
•
•
•

pyytää jäljennös itseään koskevista henkilötiedoista;
pyytää, että häntä koskevat tiedot korjataan tai poistetaan, ellei soveltuva tietosuojasääntely
edellytä tietojen säilyttämistä;
pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista tai vastustaa tietojensa käsittelyä;
pyytää oikeutta siirtää tietonsa järjestelmästä toiseen siten kuin soveltuvassa
tietosuojalainsäädännössä on säädetty;
kieltää täysin tai osittain suoramarkkinointi- ja tutkimustarkoituksessa tehtävät yhteydenotot;
tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle.

Kun tietojen käsittely perustuu suostumukseen, on rekisteröidyllä oikeus milloin tahansa peruuttaa
antamansa suostumus. Yhteydenotot tulee tehdä kirjallisesti rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle.
10. Evästeet
Tämä sivusto käyttää evästeitä. Sivusto lähettää selaimelle evästeen – pienen tekstitiedoston, joka
tallentuu tietokoneen kovalevylle. Käytössä on sekä väliaikaisia istuntotunnus-evästeitä, jotka sulkeutuvat,
kun suljet Internet-selaimen, että pysyviä evästeitä, jotka tallentuvat tietokoneen kovalevylle. Evästeiden
avulla voimme tunnistaa selaimesi ja käyttää näin saamaamme tietoa esimerkiksi sivustollamme
vierailevien selaimien laskemiseen sekä sivustomme käytön analysointiin, kuten tilastolliseen seurantaan.
Ne antavat meille myös mahdollisuuden tarkastella ja seurata käyttäjiemme mielenkiinnon kohteita ja
kehittää siten verkkosivujamme. Kaikki kerätty tieto on nimetöntä, eikä verkossa suoritettuja toimintoja
voida sen avulla liittää tiettyyn henkilöön.
Useimmat Internet-selaimet hyväksyvät evästeet automaattisesti, mutta halutessasi voit muokata selaimesi
asetuksia ja milloin tahansa poistaa evästeet käytöstä. Voit välttää evästeet muokkaamalla selainohjelmasi
asetuksia ja kieltämällä niiden käytön.

