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Rekisterin nimi 

Uutiskirjerekisteri 

 

Rekisterinpitäjä 

Suomen Kalankasvattajaliitto ry 

Mari Virtanen 

Pasilankatu 2, PL 115, 00241 Helsinki  

puh: 050 524 85 82, sähköposti: mari.virtanen@kalankasvatus.fi 

 

Rekisterin käyttötarkoitus 

Kalankasvattajaliiton uutiskirjeviestinnän hoitaminen 

Käsittely perustuu viestintään sekä asiakassuhteiden hoitamiseen. 

 

Rekisterin tietosisältö 

Rekisterissä käsitellään rekisterin käyttötarkoituksen mukaisia tarpeellisia tietoja: 

nimi, sähköpostiosoite sekä työpaikka 

 

Tietolähteet 

Tiedot on kerätty ennen uutiskirjettä ilmestyneen Suomen Kalankasvattajalehden tilausrekisteristä, 

asiakkaiden itse antamista tiedoista uutiskirjeen tilauksen yhteydessä sekä Kalankasvattajaliittoon 

tulleiden yhteydenottojen yhteydessä. 

 

Tietojen luovutus ja siirto 

Tietoja ei luovuteta ilman rekisteröidyn lupaa muuten kuin lain sallimissa ja velvoittamissa rajoissa 

tai viranomaisten vaatimusten edellyttämällä tavalla. Rekisteriin tallennetut tiedot eivät ole julkisia. 

Uutiskirjeet lähetetään Postiviidakko-palvelun kautta. 

 

Tietojen säilytysaika 

Rekisterinpitäjä säilyttää tietoja vain niin kauan, kun on tarpeen rekisterin käyttötarkoituksen 

kannalta. Uutiskirjetilauksen peruuttaneiden tiedot poistetaan rekisteristä kuukauden kuluessa 

tilauksen peruuttamisesta. 

http://www.kalankasvatus.fi/
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Rekisterin suojaus 

Pääsy tietoihin on vain niillä, joilla se on tarpeen työtehtävien hoitamiseksi. Rekisterin tiedot on 

tallennettu rekisterinpitäjän sähköiseen järjestelmään, joka on suojattu käyttöjärjestelmän 

suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää salasanan syöttämistä.  

 

Tarkastus- ja korjausoikeus, sekä oikeus tietojen poistamiseen 

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hänestä on tallennettu 

rekisteriin. Tarkastuspyyntö tulee pyytää rekisteristä vastaavalta henkilöltä. 

 

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta 

virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon rekisteröidyn 

vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään tiedon korjaamiseksi. 

 

Rekisteröidyllä on oikeus lopettaa milloin tahansa uutiskirjeen jäsenyytensä ja siten kieltää 

uutiskirjeiden lähettäminen. Rekisterinpitäjä poistaa tällöin kaikki rekisteröityä koskevat 

henkilötiedot rekisteristä. Lopettamisilmoitus voidaan tehdä sähköisesti uutiskirjeen ”peru tilaus” 

 –linkin kautta tai ilmoittamalla peruutuksesta rekisterinpitäjälle sähköpostitse, kirjeitse tai 

puhelimitse. 

 

Tietosuojaselosteen muuttaminen 

Rekisterinpitäjä pidättää oikeuden päivittää ja muuttaa tietosuojaselostetta. Lainsäädännön niin 

vaatiessa ilmoitamme siitä rekisteröidyille. 

http://www.kalankasvatus.fi/

