
LUMA-keskus Suomen uutiskirjerekisteri 

Yhteystiedot tietojen käsittelyyn liittyviä kysymyksiä varten 

luma-keskus@helsinki.fi 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus? 

LUMA-keskus Suomi käsittelee uutiskirjeiden tietoja mahdollistaakseen sähköpostiviestinnän ja -

markkinoinnin asiakkaillemme sekä sidosryhmillemme. Kerätyt tiedot mahdollistavat viestinnän 

kohdentamisen. 

Mitä tietoja käsitellään? 

- etu- ja sukunimi (pakollinen tieto) 

- sähköpostiosoite (pakollinen tieto) 

- rooli  

- paikkakunta 

- kiinnostus palveluitamme kohtaan 

Mikä on käsittelyn lainmukainen peruste? 

Henkilötietojen käyttö perustuu ensisijaisesti käyttäjän antamaan suostumukseen mutta myös 

rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun.  

Viestintä asiakkaiden, sidosryhmien ja potentiaalisten asiakkaiden kanssa, markkinointi ja myynti. 

Rekisterinpitäjän oikeutettu etu kerättyjen ja käytettävien henkilötietojen käsittelyyn perustuu 

suoramarkkinointitarpeisiin ja elinkeinon harjoittamisen vapauteen. Suoramarkkinointi on EU:n 

tietosuoja-asetuksen mukainen oikeutettu etu. 

Mistä lähteistä henkilötietoja kerätään eli mikä on tietojen alkuperä? 

Tietoja saadaan asiakkaalta itseltään, uutiskirjetilauksesta sekä julkisista tietolähteistä. 

Säilytysajat 

Tietoja säilytetään vain sen ajan, kun se on tarkoituksenmukaista sähköpostiviestinnän kannalta. 
Tilaaja voi milloin tahansa poistua listalta uutiskirjeissä olevan tilauksen peruuttamiseen ohjaavan linkin 
kautta. 

Kenelle luovutamme tietojasi? 

Uutiskirjerekisterin tiedot ovat ainoastaan yhdistyksen käytössä, paitsi käyttäessä ulkoista palveluntarjoajaa 
uutiskirjetyökalun toimittajaa. Tietoja ei luovuteta yhdistyksen ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden 
käyttöön. Rekisteriin on pääsy vain Helsingin yliopiston/LUMA-keskus Suomen nimetyillä työntekijöillä. 

Siirretäänkö tietoja EU:n ulkopuolelle?  

Tietoja säilytetään MailChimp-palvelussa EU:n ulkopuolella.  



14. Rekisteröidyn oikeudet 

Tarkastusoikeus: Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on rekisterissä. 

Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisena ottamalla yhteys yhdistykseen (luma-keskus@helsinki.fi) 

tai rekisterin yhteyshenkilöön suomeksi tai englanniksi. Tarkastuspyyntö on allekirjoitettava. 

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä 

ja suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten ottamalla yhteys yrityksen 

asiakaspalvelupisteeseen. 

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen: Rekisteröidyllä on oikeus siirtää omat tietonsa 

järjestelmästä toiseen. Siirtopyynnön voi osoittaa rekisterin yhteyshenkilölle. 

Oikeus vaatia tiedon korjaamista: Rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, 

tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto on oikaistava, poistettava tai täydennettävä. 

Korjauspyyntö tulee tehdä omakätisesti allekirjoitetulla kirjallisella pyynnöllä yhdistykselle (luma-

keskus@helsinki.fi) tai henkilörekisterin ylläpitäjälle. Pyynnössä tulee yksilöidä mitä tietoja 

vaaditaan korjattavaksi ja millä perusteella. Korjaaminen toteutetaan viivytyksettä. Virheen 

korjaamisesta ilmoitetaan sille, jolta virheelliset tiedot on saatu tai jolle tiedot on luovutettu. 

Korjauspyynnön epäämisestä rekisterin vastuuhenkilö antaa kirjallisen todistuksen, jossa mainitaan 

syyt, joiden vuoksi korjauspyyntö on evätty. Asianomainen voi saattaa epäämisen 

tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi. 

Rajoittamisoikeus: Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojenkäsittelyn rajoittamista esim. jos 

rekisterissä olevat henkilötiedot ovat virheelliset. Yhteydenotot rekisterin vastuuhenkilölle. 

Vastustamisoikeus: Rekisteröidyllä on oikeus pyytää häntä koskevia henkilötietoja sekä 

rekisteröidyllä on oikeus pyytää henkilötietojen oikaisemista tai poistamista. Pyynnöt voi osoittaa 

rekisterin yhteyshenkilölle. Mikäli toimit yrityksen tai organisaation yhteyshenkilönä ei tietojasi 

voida poistaa tänä aikana. 

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle: Mikäli katsot, että sinua koskevassa henkilötietojen 

käsittelyssä on rikottu tietosuoja-asetusta, niin sinulla on oikeus tehdä kantelu 

valvontaviranomaiselle. Kantelun voit tehdä myös siinä jäsenvaltiossa, jossa sinulla on vakinainen 

asuinpaikka tai työpaikka. 

Kansallisen valvontaviranomaisen yhteystiedot ovat: 

Tietosuojavaltuutetun toimisto 

PL 800 

Ratapihantie 9 

00521 Helsinki 

029 56 66700 

tietosuoja@om.fi 

www.tietosuoja.fi 

15. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet 

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa ja muuta 

markkinointia varten, vaatia tietojen anonymisointia soveltuvin osin sekä oikeus tulla kokonaan 

unohdetuksi. 


