
TIETOSUOJASELOSTE 
Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 § 

Laatimispäivä 18.05.2018 

1 Rekisterinpitäjä 

Nimi Suomen Spirtiualistinen Seura ry 

Osoite Karjalankatu 2 A 2. krs., 00520 Helsinki 

Muut yhteystiedot: 
Puhelin 044 770 0695 
Sähköposti hesaspiri@gmail.com 

Y-tunnus 0777791-2 

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa 

Nimi Jaana Rusi 

Muut yhteystiedot: 
Puhelin 044 770 0695 
Sähköposti hesaspiri@gmail.com 

3 Rekisterin nimi 

Suomen Spiritualistisen Seuran uutiskirjeen jakelurekisteri 

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

Tiedottaminen Suomen Spiritualistisen Seuran järjestämistä tapahtumista ja toiminnasta. 

5 Rekisterin tietosisältö 

Uutiskirjeen jakelurekisteri sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot asiakkaista: 
• Nimi  
• Sähköpostiosoite 
Yksittäistapauksissa rekisteri sisältää rekisteröidyn puhelinnumeron, osoitteen ja/tai organisaation 
tiedon. 

6 Säännönmukaiset tietolähteet 

Uutiskirjeen jakelurekisteri koostetaan Suomen Spiritualistisen Seura ry:n uutiskirjeen tilanneiden 
sähköpostiosoitteista. Lisäksi Suomen Spiritualistisen Seura ry:n jäsenrekisteriä hyödynnetään tämän 
rekisterin tietosisällössä.  

7 Henkilötietojen vastaanottajat 

• Käsittelijät: Suomen Spiritualistinen Seura ry:n tiedottaja, päivystäjät, johtokunta 

• Tekninen säilyttäjä: MailChimp –palvelu ja Google LLC (Gmail). Organisaatiot säilyttävät yllä 
mainittuja Suomen Spiritualistinen Seura ry:n keräämiä ja tuottamia henkilötietoja sekä niiden 
varmuuskopioita järjestelmässään. MailChimp ja Google LLC noudattavat EU-U.S. Privacy Shield 
Framework -säädöksiä (privacyshield.gov/list) 
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8 Tietojen säännönmukaiset luovutukset 

Uutiskirjeen jakelurekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille eikä luovuta tai 
käytä tietoja markkinointia tai muuta tarkoitusta varten ilman rekisteröidyn suostumusta. 

9 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

Uutiskirjeen jakelurekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille. 
Suomen Spiritualistinen Seura ry käyttää uutiskirjeissään MailChimp –palvelua, jonka myötä tietoja 
saatetaan säilyttää EU:n ulkopuolella. MailChimp noudattaa EU-U.S. Privacy Shield Framework -
säädöksiä (privacyshield.gov/list). Palvelun tietosuojasta tarkemmin: mailchimp.com/legal. 
Henkilötiedot ovat suojattuna henkilötietolain edellyttämällä tavalla. 

10 Rekisterin suojauksen periaatteet 

A Manuaalinen aineisto 
Osa uutiskirjeen tilauksista tehdään manuaalisesti joko jäsenhakemuksella tai uutiskirjeen 
tilauslomakkeella. Nämä arkistoidaan käsittelyn jälkeen lukolla suljettuun arkistoon. 

B ATK:lla käsiteltävät tiedot 
Uutiskirjeen jakelurekisteri on tallennettu MailChimp -palveluun. Pääsy tietokantaan on rajoitettu 
käyttäjätunnuksilla ja salasanalla. Käyttöoikeus myönnetään vain salassapitovelvollisille ja rekisterin 
käyttämiseen perehdytetyille henkilöille, joiden asemaan ja tehtäviin käyttöoikeus liittyy. 

11 Tarkastusoikeus 

EU 2016/679:n 15. artiklan mukaan rekisteröidyllä on oikeus saada pääsy häntä koskeviin 
henkilötietoihin. Pyyntö osoitetaan kohdassa 2 mainitulle rekisterin yhteyshenkilölle. 

12 Oikeus vaatia tiedon korjaamista ja poistoa 

EU 2016/679:n 16. artiklan mukaan rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan itseään 
koskevan virheellisen tiedon korjausta. Pyyntö osoitetaan rekisterin yhteyshenkilölle. 

EU 2016/679:n 17. artiklan mukaan rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan 
rekisteröityä koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä. Pyyntö osoitetaan rekisterin 
yhteyshenkilölle. Rekisteröity voi myös itse poistaa tietonsa rekisteristä käyttämällä jokaisessa viestissä 
olevaa ”Peruuta tilaus”-toimintoa. 

13 Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet 

Rekisterissä olevia tietoja ei käytetä muihin kuin kohdassa ”tietojen käsittelyn tarkoitus” määriteltyihin 
tarpeisiin. 

14 Automaattinen profilointi 

Tietoja ei käsitellä automaattisella profiloinnilla. 

15 Tietojen säilyttämisaika 

Tietoja säilytetään yhdistyksen ollessa toiminnassa. Mikäli yhdistyksen toiminta loppuu, poistetaan 
tiedot välittömästi. Rekisteröidyn vaatimuksesta tiedot poistetaan välittömästi. 


