TIETOSUOJASELOSTE
Laatimispäivä 13.5.2022
1. Rekisterinpitäjä
Huippu-urheilun instituutti KIHU
Rautpohjankatu 6
40700 Jyväskylä
Puhelin: 020 781 1500
Y-tunnus: 1574321-0

2. Rekisterin asioita hoitava henkilö
Riku Valleala, riku.valleala@kihu.fi, +358503281174
sekä tietosuoja@kihu.fi

3. Rekisterin nimi
Huippu-urheilun instituutti KIHUn uutiskirjeen tilaajien rekisteri.

4. Henkilötietojen käyttötarkoitus
Henkilötietoja kerätään ja käsitellään KIHUn uutiskirjeen lähettämiseksi sen tilanneille henkilöille. Rekisterin
yhteystietoja ei käytetä markkinointitarkoituksiin.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisterissä voidaan käsitellä̈ kaikista rekisteröidyistä seuraavia tietoja:
-

Etu- ja sukunimi
Organisaatio
Sähköpostiosoite
Sähköisten palveluiden ja sisältöjen hyödyntämistä̈ koskevat tiedot rekisteröidyn selaimen
rekisterinpitäjän palvelimelle lähettämät tekniset tiedot (esimerkiksi IP-osoite, selain, selainversio)
Evästeiden kautta kerätyt tiedot siltä osin, joihin käyttäjä on sivuilla vieraillessaan antanut luvan.
Edellä̈ yksilöityjen tietojen muutostiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötietoja voidaan kerätä seuraavista lähteistä:
-

Rekisteröidyltä itseltään uutiskirjeen tilauksen yhteydessä joko verkkosivuilla tai sosiaalisessa
mediassa.
Muut mahdolliset tilanteet, joissa rekisteröity luovuttaa tietojaan Rekisterinpitäjälle

-

Tietoja voidaan myös kerätä, tallettaa ja päivittää yritysten ja yhteisöjen verkkosivuilta sekä osoite-,
päivitys- tai muita vastaavia palveluita tarjoavien rekisterinpitäjien rekistereistä tai muista
vastaavista luotettavista lähteistä.

7. Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen
Rekisterinpitäjä ei pääsääntöisesti luovuta rekisteröityjen henkilötietoja ulkopuolisille. Tietoja voidaan luovuttaa
toimivaltaisen viranomaisen niin edellyttäessä, sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi, tai siltä osin kuin siitä on
sovittu rekisteröidyn kanssa.
Henkilötietoja voidaan siirtää KIHUn markkinointi- ja viestintäyhteistyökumppaneille KIHUn lukuun suoritettavia
viestintätoimenpiteitä varten.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei pääsääntöisesti siirretä Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen
ulkopuolelle, ellei se ole edellä henkilötietojen käsittelyn tarkoituksien tai tietojen käsittelyn teknisen
toteuttamisen kannalta tarpeellista, jolloin tietojen siirrossa noudatetaan henkilötietolainsäädännön
vaatimuksia.

9. Rekisterin suojaus
Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot ovat palomuurein, salasanoin ja muin tietoturvan
toimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin suojattuja.
Manuaalisesti ylläpidettävät aineistot sijaitsevat tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty. Ainoastaan
yksilöidyillä rekisterinpitäjän ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy
rekisterin sisältämiin tietoihin rekisterinpitäjän myöntämällä käyttöoikeudella.

9. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä kohdassa 2
mainittuun osoitteeseen. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan
henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa rekisteröidylle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.
Tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on milloin tahansa oikeus tarkastaa hänestä tallennetut henkilötiedot.
Tietojen oikaiseminen ja poistaminen (oikeus tulla unohdetuksi)
Rekisteröidyn pyynnöstä Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää käsittelyn tarkoituksen kannalta
virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet henkilötiedot. Rekisterinpitäjä voi myös oikaista,
poistaa tai täydentää tietoja oma-aloitteisesti.
Oikeus peruuttaa suostumus
Suostumuksen perusteella kerättyjen henkilötietojen osalta rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa
henkilötietojensa käsittelyyn antamansa suostumus.
Oikeus siirtää

Rekisteröidyllä on oikeus saada suostumuksensa tai sopimuksen täyttämisen perusteella toimittamansa
henkilötiedot siirrettyä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on teknisesti mahdollista. Rekisterinpitäjä siirtää
tällöin tiedot yleisesti käytetyssä ja konekielisesti luettavassa muodossa. Rekisterinpitäjä ei vastaa
henkilötietojen luovutusmuodon yhteensopivuudesta vastaanottajan järjestelmän kanssa.
Oikeus käsittelyn rajoittamiseen ja vastustamiseen
Mikäli Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja yleisen edun taikka oikeutetun edun perusteella,
rekisteröidyllä on oikeus vastustaa rekisteröityä koskevien henkilötietojen käsittelyä siltä osin, kuin
käsittelylle ei ole olemassa sellaista huomattavaa syytä, joka syrjäyttäisi rekisteröidyn oikeudet taikka
käsittely ei ole tarpeen oikeudellisen vaateen hoitamiseksi.
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää suoramarkkinointi mukaan lukien suoramarkkinointitarkoituksessa tehdyt
profilointianalyysit. Jokaisessa Rekisterinpitäjän lähettämässä suorasähköpostissa on linkki, josta
rekisteröity voi halutessaan estää suorapostitukset sähköpostiin.
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia tietojensa käsittelyn rajoittamista, jos henkilötiedot eivät ole paikkaansa
pitäviä, käsittely on lainvastaista tai jos tietoja ei enää tarvita.
Oikeus tehdä valitus
Rekisteröidyllä on aina oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen EU:n
jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa rekisteröidyllä on asuin- tai työpaikka, mikäli rekisteröity katsoo,
että Rekisterinpitäjä ei ole käsitellyt henkilötietoja soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

10. Tiedon säilyttämisaika
Tietoja säilytetään tiedotusrekisterissä, kunnes henkilö peruuttaa uutiskirjeen tilauksen. Rekisteröity voi
peruuttaa uutiskirjeen viestien yhteydessä olevasta linkistä, jolloin tiedot poistetaan tästä rekisteristä.

11. Tietosuojaselosteen muuttaminen
Rekisterinpitäjä pidättää oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä verkkosivuillaan.
Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Rekisterinpitäjä suosittelee rekisteröityjä
tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.

