Tietosuojaseloste

1 (3)

24.5.2018

Kelan uutiskirjeiden osoiterekisterin tietosuojaseloste
1

Rekisterinpitäjä
KANSANELÄKELAITOS (Kela)

PL 450, 00056 HELSINKI tai Nordenskiöldinkatu 12, 00250 HELSINKI
020 634 11, http://www.kela.fi/yhteystiedot-hallinto

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Heidi Blomqvist

3 Rekisterin nimi

Puh. 020 634 11 (vaihde)
Kelan uutiskirjeiden osoiterekisteri

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn peruste
Käsittelyn tarkoituksena on uutiskirjeiden lähettäminen Kelasta
uutiskirjeiden tilaajalle.
Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille tai käytetä kaupallisiin
markkinointitarkoituksiin.

5 Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot asiakkaista:
sähköpostiosoite ja taustaorganisaatio.

6 Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostetaan Kelan viestinnän yhteistyökumppaneiden
osoitetiedoista, yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä ja uutiskirjeen
tilauslomakkeen kautta tulleista tilauksista.

7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Ei säännönmukaisia luovutuksia.

Kela
PL 450, 00056 Kela
Puhelin 020 634 11
etunimi.sukunimi@kela.fi

FPA
PB 450, 00056 FPA
Telefon 020 634 11
fornamn.efternamn@fpa.fi

www.kela.fi | www.fpa.fi
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8 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9 Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin tiettyä uutiskirjettä julkaistaan.
Henkilötieto poistetaan, jos tilaaja peruuttaa kaikki uutiskirjetilauksensa.
Henkilötieto poistuu myös, jos sähköpostiosoite ei ole enää toiminnassa.

10 Rekisterin suojauksen periaatteet

Kelassa tietoturva ja henkilötietojen suojaus huomioidaan
suunnitelmallisesti kaikessa tiedon käytössä ja käsittelyssä. Kela käsittelee
kaikkia henkilötietoja tietoturvallisesti ja lainsäädännön edellyttämällä
tavalla.
Kaikki Kelan henkilötietojen käsittelijät antavat vaitiolositoumuksen.
Rekisterin tietoja käyttävät vain näitä tietoja työtehtävissään tarvitsevat
henkilöt käyttöoikeuksiensa mukaisesti.

11 Oikeus saada pääsy tietoihin

EU 2016/679:n 15. artiklan mukaan rekisteröidyllä on oikeus saada pääsy
häntä koskeviin henkilötietoihin eli oikeus tarkastaa itseään koskevat
tiedot.

12 Korjausoikeus

Pyynnön voi esittää puhelimitse, verkkoasioinnin viesti-toiminnolla,
toimittamalla kirjallisen pyynnön Kelan kirjaamoon tai asioimalla
henkilökohtaisesti Kelan toimistossa. Yhteystiedot ovat kohdassa 1.

EU 2016/679:n 16. artiklan mukaan rekisteröidyllä on oikeus vaatia
rekisterissä olevan itseään koskevan virheellisen tiedon korjausta.

Pyynnössä tulee yksilöidä, mikä tieto on virheellinen, millä perusteella se
on virheellinen ja miten sitä tulisi muuttaa.

Pyynnön voi esittää puhelimitse, verkkoasioinnin viesti-toiminnolla,
toimittamalla kirjallisen pyynnön Kelan kirjaamoon tai asioimalla
henkilökohtaisesti Kelan toimistossa. Yhteystiedot ovat kohdassa 1.
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13 Oikeus tietojen poistamiseen
Tiedot voidaan poistaa rekisteristä uutiskirjeen tilaajan pyynnöstä tai
tilauksen loppumisen vuoksi. Lähetä pyyntö tietojen poistosta
osoitteeseen viestinta(at)kela.fi.

14 Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

EU 2016/679:n 77. artiklan mukaan rekisteröidyllä on oikeus tehdä
valitus tietosuojavaltuutetulle, jos hän katsoo, että henkilötietojen
käsittelyssä rikotaan EU:n tietosuoja-asetusta.
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