Tietosuojaseloste
Tietosuojaseloste on yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja.
Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 §

1.Rekisterinpitäjä
Ydin-julkaisut ry
Rauhanasema
Veturitori 3
00520 Helsinki
Y-tunnus 0398760-5
2.Rekisteriasioista vastaava henkilö
päätoimittaja Arja Alho
Yhteydenotot: ydin@ydinlehti.fi
3.Rekisterin nimi
Ydin -lehden tilaajarekisteri
4.Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
● tilaajatietojen tallentaminen
● tilausten uudistaminen ja markkinointitoimenpiteiden kohdistaminen sekä nykyisille että mahdollisille
muille uusille tilaajille
● asiakasviestintä (esim. tiedotteet)
● lehden jakelu, laskutus ja mahdolliset perintätoimenpiteet, paino noudattaa omalta osaltaan EU:n
tietosuojavaatimuksia
● mahdollisen mainonnan kohdentaminen
● tietoja voidaan käsitellä myös rekisteröidyn antaman suostumuksen perusteella
5.Rekisterin tietosisältö
1. Asiakkaan yhteystiedot: asiakasnumero, nimi ja osoite. Myös puhelinnumerot ja sähköpostiosoite sekä
tilaustyyppi
2. Lehden jakeluun, maksutapaan, laskuttamiseen ja perintään liittyvät tiedot
3. Asiakkuuteen liittyvät tiedot (kuten tilaus-, osto- ja maksukäyttäytymistiedot)
4. Rekisteröityyn kohdistetut muut edut ja kampanjat sekä niiden käyttö (mukaan lukien rekisterinpitäjän
yhteistyökumppaneiden kampanjoihin liittyvät tiedot, kuten rekisteröidyn asiakasnumero
yhteistyökumppanin järjestelmissä)
6.Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterin yhteys- ja asiakkuustiedot saadaan rekisteröidyltä asiakassuhteen tai asiallisen yhteyden
syntyessä ja sen aikana rekisteröidyn rekisterinpitäjälle tekemistä ilmoituksista. Asiakassuhde syntyy,
kun asiakas tilaa lehden tai saa sen lahjaksi kolmannelta osapuolelta tai hän tilaa tai ostaa jonkin muun
tuotteen tai antaa muussa yhteydessä (vastaus markkinointikampanjaan, kilpailu- tai äänestysvastaus

tai muu vastaava) yhteystietonsa rekisterinpitäjälle puhelimitse, palautuskortilla, internetin kautta,
sähköpostilla, tekstiviestillä tai muulla vastaavalla tavalla.
Asiakkaan nimi- ja osoitetietoja voidaan päivittää VRK/Väestötietojärjestelmästä ja puhelinnumeroita
puhelinyhtiöiden puhelinluettelorekistereistä.
7.Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole lehden jakelun tai muun syyn
kannalta tarpeellista. Tällöin rekisterinpitäjä huolehtii sopimusjärjestelyin riittävästä tietosuojan tasosta
lainsäädännön edellyttämällä tavalla.
8.Rekisterin suojauksen periaatteet
Sähköisesti talletetut tiedot
Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ja asiakastietojen muuttamiseen on oikeutettu vain
henkilöllö, jolla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Henkilöä sitoo vaitiolovelvollisuus.
Käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Työtiloissa liikkumista valvotaan kulkuluvilla.
Tiedot kerätään tietokantaan, joka on suojattu palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin.
Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa. Tietoja kerrotaan tai luovutetaan
ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, kuten tilaajan omasta pyynnöstä tai
viranomaisen lakiin perustuvan pyynnön perusteella.
9.Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen
Rekisteröidyllä on kerran vuodessa henkilötietolain 26 § mukaisesti oikeus tarkastaa maksutta häntä
koskevat Ydin-lehden tilaajarekisterissä olevat tiedot. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja
omakätisesti allekirjoitettuna osoitteella: Ydin-lehti, Rauhanasema, Veturitori 3, 00520 Helsinki

10.Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen
Rekisterinpitäjän on henkilötietolain 29 § mukaisesti ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai
rekisteröidyn vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva virheellinen,
tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto. Rekisteröity voi esittää itse tietojensa korjauksen
ottamalla yhteyttä ydin@ydinlehti.fi
.

