Tämä on Keski-Suomen vesistökunnostusverkoston tietosuojalain 5.12.20218/1050 ja EU:n
yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu
20.11.2020. Viimeisin muutos 1.12.2020.
Jäljempänä tarkoitetaan termeillä:
tilaaja = verkoston uutiskirjeen tilaajaa – henkilö, yhdistys, yritys tai virasto
jäsen = verkoston jäseneksi rekisteröitynyt henkilö tai taho

1. Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot
Keski-Suomen vesi ja ympäristö ry (3084594-4)
Raivionsuntti 10
40520 JYVÄSKYLÄ
tuomo.laitinen@k-svy.fi, 0400 614 273
https://k-vsy.fi
2. Rekisterin henkilötietojen käsittelijät
Henkilötietoja käsittelevät Keski-Suomen vesi ja ympäristö ry:n henkilöstö.
3. Rekisterin nimi
Henkilötietorekisterin nimi on Keski-Suomen vesistökunnostusverkoston yhteystietorekisteri.
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietoja käsitellään vesi-, ympäristö- ja vesistökunnostuksista sekä läheisesti näihin
liittyvistä asioista tiedottamiseen ja yhteydenottoihin. Henkilötietorekisterissä pidetään tilaajien
ja jäsenten ajantasaisia yhteystietoja.
5. Rekisterin tietosisältö ja henkilötietojen lähteet
Rekisteriin kerätään tilaajien sähköpostiosoitteet ja jäsenten rekisteröitymislomakkeen
mukaiset yhteystiedot. Tiedot ovat henkilöiden itse syöttämiä ja ehtona on suostumus tämän
rekisteriselosteen mukaiseen tietojen tallennukseen ja käsittelyyn.
6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennetaan vain tilaajien ja jäsenten itse syöttämät tiedot. Henkilötietojen
käsittelijät tallentavat tai muuttavat tietoja vain jäsenten tai tilaajien erillisestä pyynnöstä.
Tietojen keräämiseen ei käytetä muita tietolähteitä.
7. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Rekisterin tietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
8. Rekisterin tietojen suojaus
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät
tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, ja niiden

laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti.
Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja
muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja
vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.
9. Tietojen säilytysaika
Tilaajien ja jäsenten tietoja säilytetään koko asiakkuuden keston ajan.
Vesistökunnostushankkeiden sidonnaisuudet ja vaikutukset ovat pitkäkestoisia, jolloin
sidosryhmien tavoitettavuus ja tiedottaminen pitkäjänteisesti on oleellista.
10. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja
vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä.
Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö
tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön
esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuojaasetuksessa säädetyssä ajassa, pääsääntöisesti viimeistään kuukauden kuluessa.
11. Muut rekisteröidyn oikeudet
Rekisterissä olevalla tilaajalla ja jäsenellä on oikeus pyytää häntä/heitä koskevien tietojen
poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n
yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen
tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi
pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.

