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TIETOSUOJASELOSTE

- yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja
Henkilötietolaki (523/99) 10 § ja 24 §
Laatimispvm: 16.5.2016

1. Rekisterinpitäjä

Kriisinhallintakeskus
PL 1325 (Hulkontie 83)
70821 Kuopio
puh. 0295 450 201 (Pelastusopiston vaihde)

2. Rekisteriasioista vastaava
henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Vastuuhenkilö: Kehittämispäällikkö Jari Mustonen, puh. 0295 453 695,
jari.mustonen@cmcfinland.fi
Yhteyshenkilö: Tilannekuvakoordinaattori Arto Tissari, puh. 0295 453 671,
arto.tissari@cmcfinland.fi

3. Rekisterin nimi

Kriisinhallintakeskuksen viestintä- ja uutiskirjerekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn
tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus

Rekisteriä käytetään Kriisinhallintakeskuksen sähköisten uutiskirjeiden ja tiedotteiden
lähettämiseksi vastaanottajien sähköpostiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteröidyn nimi ja sähköpostiosoite. Lisäksi vapaaehtoisena tietona organisaatio.

6. Säännönmukaiset tietolähteet Tiedot kerätään Kriisinhallintakeskuksen verkkosivuilla olevan sähköisen uutiskirjeen
tilauslomakkeen avulla. Tilaaminen on vapaaehtoista ja maksutonta. Rekisterissä olevia
tietoja tilaajat voivat itse päivittää ja muokata sähköisellä lomakkeella. Rekisteriin voidaan viedä vastaavat rekisteritiedot myös Kriisinhallintakeskuksen toimesta manuaalisesti.
Rekisteristä poistuminen: Uutiskirjeiden tilauksen peruuttaminen ja sitä kautta tietojen
poisto rekisteristä tapahtuu sähköisellä lomakkeella tilaajan itsensä toimesta.
7. Säännönmukaiset tietojen
luovutukset ja tietojen siirto
EU:n tai Euroopan talousalueen
ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta eteenpäin ja ne jäävät ainoastaan rekisterinpitäjälle.
Rekisteristä ei siirretä tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaat- ATK:lle tallennetut tiedot
teet
Rekisteri sijaitsee emaileri-palvelimella (www.emaileri.fi), joka on sijoitettu valvottuun
palvelinkeskukseen. Rekisteriin pääsy on rajattu vain järjestelmää työtehtävissään tarvitseville. Jokaisella järjestelmää käyttävällä on henkilökohtainen käyttäjätunnus.
9. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen

Jokaisella on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot. Tarkastusoikeus on maksuton.
Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Kirjeen voi skannattuna lähettää myös sähköpostitse.
Tarkastuspyyntö osoitetaan:
Kriisinhallintakeskus

Pelastusopisto
PL 1122 (Hulkontie 83)
70821 Kuopio

Puhelin (vaihde)
0295 450 201

www.pelastusopisto.fi
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PL 1325, 70821 Kuopio
Sähköpostitse: cmc@cmcfinland.fi
10. Tiedon korjaaminen ja tiedon Jokaisella on oikeus vaatia rekisterissä olevan tiedon korjaamista. Korjaamispyyntö tulee
korjaamisen toteuttaminen
tehdä kirjallisesti ja riittävän yksilöidysti, kuten ohjeistettu kohdassa 9.
11. Muut mahdolliset oikeudet

Pelastusopisto
PL 1122 (Hulkontie 83)
70821 Kuopio

Henkilötietolain 30 §:n mukaan rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja
sukututkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja riittävän yksilöidysti, kuten ohjeistettu kohdassa 9.

Puhelin (vaihde)
0295 450 201

www.pelastusopisto.fi

