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HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY
UUTISKIRJEREKISTERI

YLEISTÄ

Tämä dokumen  on osa Viitasaaren kaupungin rekisterinpitäjänä tuo amaa EU:n Tietosuoja-asetuksen (EU) 
2016/679 edelly ämää informoin - ja osoitusvelvoite a. Kunnan verkkosivuillaan tarjoaman yleis edon lisäksi, kunta 
kuvaa tässä dokumen ssa henkilö etojen käsi elyyn lii yvät tarkentavat edot rekisterin osalta. Tämä dokumen  
katselmoidaan säännöllises  ja päivitetään tarvi aessa.

1. ROOLIT JA VASTUUT

Rekisterinpitäjä Viitasaaren kaupunki
Y-tunnus 0208573 - 0
Osoite Keski e 10, 44500 Viitasaari
Vastuut  Vastaa tämän dokumen n henkilö etojen ajantasaisuudesta rekisteröidyiltä ja 

muilta säännönmukaisilta etolähteiltä saamiensa etojen perusteella.
 Informoi rekisteröityjä tällä dokumen lla sekä muilla tarpeellisilla menetelmillä 

ja vies ntävälineillä.
 Ylläpitää kokonaiskuvaa henkilö etojen käsi elytoimista (Seloste 

henkilö etojen käsi elytoimista).

Rekisterin yhteyshenkilö Markus Kauppinen, vies nnän kehi äjä
Osoite Keski e 10, 44500 Viitasaari
Sähköpos markus.kauppinen@viitasaari.fi
Puhelin 045 875 6 875
Vastuut  Toimii rekisteröidyn ensisijaisena yhteyshenkilönä rekisteriä koskevissa asioissa.

 Rekisteriä koskevat edustelut ja oikaisupyynnöt osoitetaan rekisterin 
yhteyshenkilölle.

2. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA LAINMUKAISUUS

Henkilö etojen
käsi elyn tarkoitus

 Viitasaaren kaupungin yleinen markkinoin vies ntä sähköisellä uu skirjeellä. 
Rekisterissä oleville henkilöille voidaan lähe ää kohtuullisin väliajoin 
sähköpos tse Viitasaareen lii yvää aineistoa.

Henkilö etojen
käsi elyn lainmukaisuus 
(oikeusperuste)

 Henkilö etojen käsi ely perustuu rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn väliseen 
sopimukseen (rekisteröidyn tekemä uu skirjeen laaminen)

 Uu skirjeen lähe äminen edelly ää kohdassa 3 (Rekisteriin tallenne avat 
edot) kuva ujen henkilö etojen toimi amista.

3. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ JA TIEDON ELINKAARI

Tietosisältö
 Rekisteröityjen ryhmät
 Henkilö etojen ryhmät

 Henkilöt (rekisteröidyt) ovat Viitasaaren kaupungin uu skirjeen laajia

Rekisteriin
tallenne avat edot

 sähköpos osoite

Henkilö edon elinkaari Uu skirjeen laaja voi poistaa etonsa rekisteristä jokaisen listan kau a lähetetyn
sähköpos n lopussa olevasta linkistä tai pyytämällä poistamista rekisterin 
yhteyshenkilöltä. Ilman poistopyyntöä edot säilyvät uu skirjeen laus edoissa 
toistaiseksi.
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4. TIETOLÄHTEET JA TIETOJEN LUOVUTUKSET

Tietolähteet Rekisteröity
Tietojen säännönmukaiset 
luovutukset

Rekisterin etoja ei luovuteta ulkopuolisille, mu a uu skirjepalvelun toteu aa 
yhdysvaltalainen Mailchimp, joka tallentaa ja käsi elee uu skirjeen laajan 

etoja. Viitasaaren kaupunki luovu aa yksi äistapauksessa henkilön edot, jos 
asianomainen pyytää Viitasaaren kaupunkia toimimaan edellä mainitulla tavalla tai
jos lainsäädäntöön perustuen lainvoimainen viranomainen vaa i kaupunkia 
luovu amaan erikseen yksilöidyn edon etokannasta.

Tietojen luovutus EU- ja ETA-
maiden ulkopuolelle

Uu skirjeen toteu aa yhdysvaltalainen Mailchimp-palvelu, jonka vuoksi 
henkilö etoja päätyy EU-alueen ulkopuolelle. Henkilö edot ovat suoja uja 
henkilö etolain vaa malla tavalla ja toteutuksessa on huomioitu GDPR.

5. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET JA KÄYTÖN VALVONTA

Manuaalinen aineisto Rekisteristä ei ole manuaalista aineistoa.
Tietojärjestelmillä
käsiteltävä aineisto

Rekisteriin sisältyy sähköisessä muodossa olevaa etoa, joka on tallenne u 
ulkopuolisen palveluntuo ajan (Mailchimp) järjestelmään. Pääsyoikeudet etoon 
on toteute u kunnan pääsynhallintakäytäntöjen mukaises .

Käytön valvonta Rekisterinpitäjä valvoo rekisterin käy öä.
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