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SÄHKÖPOSTIOSOITTEISTON TIETOSUOJASELOSTE 
Yleinen tietosuoja-asetus EU 2016/679. 
 
 
REKISTERINPITÄJÄ 
 
Liikenneoikeusyhdistys ry, c/o ACTAS Oy, PL 57, 38201 SASTAMALA 
email: info(at)liikenneoikeus.fi, www.liikenneoikeus.fi 
 
REKISTERIASIOISTA VASTAAVA HENKILÖ JA/TAI YHTEYSHENKILÖ 
 
Risto Tuori, Asianajotoimisto ACTAS Oy, PL 57, 38201 SASTAMALA, 
Puh. 010 548 6066 
 
REKISTERIN NIMI 
 
Liikenneoikeusyhdistys ry:n sähköpostiosoitteiston rekisteri 
 
HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS (REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS) 
 
Liikenneoikeusyhdistys ry ylläpitää rekisteriä yhdistyksen sähköpostikirjeenvaihdossa ja  
internet-sivuston yhteydenottolomakkeen käytössä tietoon tulleista sähköpostiosoitteista. 
Rekisteritietojen käyttötarkoitus on hoitaa, hallita ja ylläpitää suhteita sidosryhmiin ja 
jäsenistöön. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain mukaisesti eikä niitä luovuteta 
ulkopuolisille. 
 
REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ 
 
Rekisteri sisältää seuraavat tiedot 
 
- etunimi 
- sukunimi 
- sähköpostiosoite 
 
SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET 
 
Henkilötiedot kerätään sähköpostipalvelimelta. Tietoja päivitetään rekisteröidyn itse 
ilmoittaessa muutoksista tai muuten ottaessa yhteyttä.  
 
SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO 
 
Henkilötietoja voidaan käyttää ja luovuttaa yhdistyksen oman toiminnan edistämiseksi 
sekä yhdistyksen markkinointia ja mielipidetiedustelua varten. Tietoja ei luovuteta 
ulkopuolisille eikä niitä anneta julkisuuteen.  
 
REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET 
 
Tietojärjestelmä sekä tiedostot on suojattu käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. 



Kaikilla rekisteriä käsittelevillä henkilöillä on rekisterinpitäjän myöntämä henkilökohtainen 
käyttöoikeus. Henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan perusteella pystytään 
todentamaan kaikki sisäänkirjautumiset. Käyttäjille on määritelty käyttöoikeustaso, joten 
tietoja pääsee muokkaamaan vain pieni osa käyttäjistä. 
 
TARKASTUSOIKEUS 
 
Jokaisella on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat henkilötiedot. Pyyntö 
tulee tehdä kirjallisesti tai sähköpostin välityksellä rekisterin ylläpitäjälle. Tiedot annetaan 
pyydettäessä kirjallisesti. 
 
VIRHEEN OIKAISU 
 
Virheellinen tieto rekisterissä korjataan rekisteröidyn pyynnöstä. Pyyntö osoitetaan 
rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. 
 
REKISTERÖIDYN OIKEUDET 
 
Rekisterin tarkastus ja tiedon korjaaminen 
 
Sen, joka haluaa tarkastaa itseään koskevat tiedot, tulee esittää tätä tarkoittava pyyntö 
rekisterinpitäjälle omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa 
asiakirjassa tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. 
 
Rekisterinpitäjä varaa ilman aiheetonta viivytystä rekisteröidylle tilaisuuden tutustua 
henkilötietolain 26 §:ssä tarkoitettuihin tietoihin tai antaa tiedot pyydettäessä kirjallisesti. 
 
Tarkastusasioissa sekä virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen tiedon 
oikaisua koskevissa asioissa rekisteröity voi ottaa yhteyttä rekisterin ylläpitäjään. 
 
Kielto-oikeus 
 
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia 
tietoja markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia varten. 
Kieltoasioissa rekisteröity voi ottaa yhteyttä rekisterin ylläpitäjään. 


