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Tietosuojaseloste, Henkilötietolain (523/99) 10 §, EU:n yleinen tietosuoja-asetus GDPR 

 

Rekisterinpitäjä 

Suomen Kalankasvattajaliitto ry (Y-tunnus 0468705-7) 

Mari Virtanen 

Pasilankatu 2, PL 115, 00241 Helsinki  

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

 

Rekisterin käyttötarkoitus 

Tietosuojakäytäntöä sovelletaan kaikkiin Suomen kalankasvattajaliitto ry:n verkkopalveluiden 

käyttöön. Jos verkkopalveluiden käyttäjä ei hyväksy tätä käytäntöä, Suomen kalankasvattajaliitto 

ry:n verkkopalveluita ei tule käyttää. Suomen kalankasvattajaliitto ry vastaa palveluiden sisällöstä 

ja välitettävien tietojen oikeellisuudesta. Sivuston sisällössä on pyritty kaikin mahdollisin tavoin 

tiedon oikeellisuuteen, luotettavuuteen ja ajantasaisuuteen. Suomen kalankasvattajaliitto ry ei ole 

vastuussa sellaisesta haitasta, joka johtuu teknisestä häiriöstä tai sivustoon linkitetystä 

materiaalista, joka on ulkopuolisten osapuolten julkaisemaa. 

 

Henkilötietojen käsittely 

Rekisterissä käsitellään rekisterin käyttötarkoituksen mukaisia tarpeellisia tietoja. 

Henkilötiedoilla tarkoitetaan tietoja, joista yksittäinen käyttäjä on tunnistettavissa. Suomen 

kalankasvattajaliitto ry on sitoutunut noudattamaan Suomen henkilötietolakia sekä muita 

toimintaansa sovellettavia lakeja, asetuksia ja säädöksiä, jotka ohjaavat henkilötietojen käsittelyä 

sekä käsittelemään henkilötietoja hyvän tiedonhallinta- ja tietojenkäsittelytavan mukaisesti. 

 

Tietojen luovutus ja siirto 

Suomen kalankasvattajaliitto ry ei luovuta henkilötietoja kolmansille osapuolille markkinointi-, 

markkinointitutkimus-, kysely- tai tietokantatarkoituksia varten. Suomen kalankasvattajaliitto ry ei 

kerää tietoja, joista yksittäinen kävijä voitaisiin tunnistaa. Vain kysymyksiin ja palautteisiin 

vastataksemme tarvitsemme sähköpostiosoitteen. 

 

Suomen kalankasvattajaliitto ry voi käyttää ulkopuolisia palveluntarjoajia teknisten ratkaisujen ja 

palvelujen hankkimiseksi tallennettujen tietojen prosessointiin sekä käyttää erityistä teknistä 

käyttöliittymää tallennettujen tietojen avaamiseen. Erityisissä poikkeustilanteissa tietoja voidaan 

luovuttaa kolmansille osapuolille tilanteissa, joissa voimassa oleva laki tai asetus tai muu 

viranomaisen määräys niin vaatii. 

 

http://www.kalankasvatus.fi/
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Suomen kalankasvattajaliitto ry ei ole vastuussa kolmansien osapuolten laiminlyönneistä tai 

toimista, kolmansien osapuolten nettisivujen sisällöstä, käyttäjän kolmansille osapuolille antamien 

tietojen käyttämisestä tai mistään muista tuotteista tai palveluista, joita kolmannet osapuolet voivat 

tarjota vaikka tällainen palvelu olisi kytketty Suomen kalankasvattajaliitto ry:n verkkopalveluihin, 

kuten esimerkiksi sosiaalisen median viestipalvelut. 

 

Evästeet ja käytön seuranta 

Eväste on pieni tiedosto, jonka internetsivusto tallentaa sivuston vierailijan selaamiseen 

käyttämälle laitteelle tämä vieraillessa verkkosivuilla. Evästeet eivät ole henkilötietoja eikä niiden 

perusteella voi tunnistaa käyttäjää. 

 

Suomen kalankasvattajaliitto ry voi käyttää kolmansien osapuolten tarjoamia työkaluja, kuten 

Google Analytics’iä ja Facebook Pixeliä verkkopalveluiden käytön kehittämiseen. Kolmansien 

osapuolien sovelluksiin sovelletaan kyseisen osapuolen omaa tietosuojalausuntoa, johon voit 

tutustua kyseisen osapuolen palvelussa. 

 

Tietojen säilytysaika 

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

kannalta.  

 

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. 

 

Tietosuojaselosteen muuttaminen 

Rekisterinpitäjä pidättää oikeuden päivittää ja muuttaa tietosuojaselostetta. Lainsäädännön niin 

vaatiessa ilmoitamme siitä rekisteröidyille. 
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