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Helsinki EU Officen uutiskirjeiden tietosuojaseloste 

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679) 12, 13 ja 14 artiklat 

1. Rekisterinpitäjä 

Uudenmaan liitto, Y-tunnus 0201296-1 

Esterinportti 2 B, 00240 Helsinki 

Puhelin (09) 4757 411 

sähköposti toimisto@uudenmaanliitto.fi 

 

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:  

tietosuojavastaava 

2. Tietosuojavastaava 

Nimi: Nimi: Liisa Setälä 

Puhelin: 040 1681 989 

Sähköposti: liisa.setala@uudenmaanliitto.fi 

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus  

Henkilötietoja käytetään Helsinki EU Officen sähköisten uutiskirjeiden ja tiedotteiden 

välittämiseen. Tilaaja voi tilata uutiskirjeemme.  

Tietojen käsittely perustuu tilaajan antamaan suostumukseen.  

4. Rekisterin henkilötietojen sisältö  

Tilaajan sähköpostiosoite.  

5. Henkilötietojen lähde  

Uutiskirjeiden tilauslomake Helsinki EU Officen verkkosivuilla. Sähköpostiosoitteita voidaan 

kerätä myös muualta, mutta tämä edellyttää aina, että henkilö on antanut suostumuksen 

postituslistalle lisäämiselle.  

6. Henkilötietojen vastaanottajat  

Pääsy rekisterin tietoihin on Helsinki EU Officen työntekijöillä. Henkilötietoja ei luovuteta 

Helsinki EU Officen ja sen ylläpitäjäorganisaation Uudenmaan liiton ulkopuolelle. 
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Palveluntarjoaja The Rocket Science Group (MailChimp) voi käsitellä tietoja palvelun 

kehittämiseksi tai markkinoimiseksi. MailChimp ei myy tietoja eteenpäin. 

7. Tietojen luovutus ja siirto kolmansiin maihin ja kansainvälisille järjestöille  

Helsinki EU Office käyttää uutiskirjeviestinnässään yhdysvaltalaista MailChimp -

sähköpostipalvelua, jolloin henkilötietoja siirtyy Euroopan Unionin ulkopuolelle 

Yhdysvaltoihin. Henkilötiedot ovat kuitenkin suojattuna tietosuoja-asetuksen edellyttämällä 

tavalla.  

8. Henkilötietojen säilytysaika  

Tietoja säilytetään niin kauan kuin tilattu uutiskirje ilmestyy tai kunnes tilaaja lopettaa 

uutiskirjeen tilauksen.  

9. Rekisteröidyn oikeudet  

Rekisteröity voi peruuttaa milloin tahansa uutiskirjeen tilauksen uutiskirjeessä olevasta 

peruutuslinkistä. Sähköpostitse ilmestyvän uutiskirjeen voi peruuttaa lähettämällä viestin 

uutiskirjeen sähköpostiosoitteeseen.  

Rekisteröidyllä on oikeus:  

- tarkastaa, mitä henkilötietoja hänestä on talletettu rekisteriin 

- saada virheellinen henkilötieto korjattua  

- saada tietonsa poistetuksi rekisteristä 

- rajoittaa tietojen käsittelyä  

- siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.  

Pyyntö tulee lähettää sähköpostitse toimisto@uudenmaanliitto.fi tai postitse osoitteesen 

Uudenmaan liitto, Esterinportti 2 B, 00240 Helsinki. Viestiin tulee laittaa viite "Helsinki EU 

Officen uutiskirjerekisterin tietojen tarkastuspyyntö".  

Tarkastusoikeus on maksuton kerran vuodessa.  

Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle.  

10. Profilointi  

Rekisterin avulla ei tehdä profilointia eikä muuta automaattista päätöksentekoa. 


