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Kuuloliiton rekisteri uutiskirjeensaajista ja lehtitilauksista 
 

1. Rekisterinpitäjä 
 

Kuuloliitto ry 
Ilkantie 4 
00400 Helsinki 
Y-tunnus 

 

2. Rekisteriasioiden yhteyshenkilö  
 

Juha Hietala 
juha.hietala@kuuloliitto.fi 
+358 50 569 7978 
 

3. Rekisterin nimi 
 

Kuuloliiton rekisteri uutiskirjeensaajista ja lehtitilauksista 
 

4. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja tarkoitus 
 

Henkilötietojen käsittelyn perusteena sopimukseen perustuva oikeus uutiskirjeiden ja Kuuloviesti-
lehden tilaajatietojen ylläpitoon osana yhdistyksen tarjoamia palveluja. Kuuloviesti-lehti on osa 
jäsenpalveluja. Henkilötietojen kerääminen perustuu rekisteröitävän omaan suostumukseen.  
 
Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on uutiskirjeen ja Kuuloviesti-lehden lähettäminen tilaajille. 

 

5. Käsiteltävät henkilötiedot 
 

Rekisterinpitäjä käsittelee sähköisen rekisterin yhteydessä seuraavia henkilötietoja:  
 
Uutiskirjeet 

 sähköpostiosoite 
 
Kuuloviesti-lehti 

 nimi 

 yhteystiedot: postiosoite, sähköposti, puhelinnumero 
 

6. Tietolähteet 
 

Kaikki tiedot uutiskirjeen osalta saadaan käyttäjiltä verkkosivuilla olevien tilauslomakkeiden kautta. 
Tilaaminen muulla tavoin ei ole mahdollista. 
 
Kuuloliiton jäsenet ilmoittavat jäseneksi liittyessään henkilötietonsa, joita hyödynnetään Kuuloviesti-
lehden postituksessa. Tilaajatiedot saadaan pääosin jäsenrekisteristä. Lisäksi Kuuloviesti-lehden voi 
tilata puhelimitse, sähköpostitse tai verkkosivuilla olevan tilauslomakkeen kautta. Tiedot tallennetaan 
Kuuloliiton asiakasrekisteriin. 
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Kuuloviesti-lehti on seuraavien tilaajapalveluiden valikoimissa: Prenax Oy ja LM Tietopalvelut Oy. 
Tilaajapalvelut toimittavat Kuuloviestin tilanneiden asiakkaidensa yhteystiedot Kuuloliiton 
reksiterinhoitajille, jotka tallentavat tiedot rekisteriin. 

 
7. Tietojen luovutukset ja siirrot  

 
Käsittelemme tietoja itse hyödyntämättä henkilötietojen käsittelyssä alihankkijoita. Henkilötiedot 
tallennetaan alihankkijan hallinnoimalle ja suojaamalle palvelimelle. 
 
Kuuloviestin tilaajatiedot (nimi, osoite) luovutetaan painotalolle, joka käsittelee tietoja Kuuloliiton 
kanssa tehtyyn sopimukseen perustuen. Painolla on nimetty henkilö, joka vastaa Kuuloliitosta 
lähetettävien osoitetietojen käsittelystä. Osoitetietoja käytetään ainoastaan lehden postitukseen, eikä 
niitä tallenneta kolmannen osapuolen tietokantoihin.   
 
Tilaajapalvelut vastaavat omien asiakkaidensa tietosuojasta sopimuksiin perustuen.  

 

8. Tietojen suojaus ja säilytysajat 
 

Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain nimetyt henkilöt. Kullakin 
käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään.  
 
Tiedot uutiskirjeen osalta kerätään Koodiviidakko Oy:n ylläpitämään Uutisviidakko-palvelun 
tietokantaan ja Kuuloviestin tilaajatiedot Kehätieto Oy:n Kilta-järjestelmään. Tietokannat ja niiden 
varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt 
henkilöt.  
 
Kun uutiskirjeen tai Kuuloviestin tilaaja päättää tilauksensa, hänen tietonsa poistetaan automaattisesti 
rekisteristä. Kuuloviestin osalta tiedot poistetaan kuukauden kuluessa, uutiskirjeen osalta poistaminen 
tapahtuu asiakkaan ilmoituksen perusteella automaattisesti.  
 
Jäsenten osalta tilaus päättyy/jäsentiedot poistetaan, kun henkilö eroaa yhdistyksestä tai jättää 
jäsenmaksunsa maksamatta kahden vuoden ajan. 
 

9. Rekisteröidyn oikeudet 
 
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia 
virheellisen tiedon oikaisua tai poistamista, mikäli sille on lailliset perusteet. Rekisteröidyllä on myös 
oikeus peruuttaa suostumus tai muuttaa sitä. 
 
Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus vastustaa tai pyytää tietojensa käsittelyn 
rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle. 
Erityisistä henkilökohtaisista syistä rekisteröidyllä on oikeus myös vastustaa itseensä kohdistuvia 
käsittelytoimia. Vaatimuksen yhteydessä rekisteröidyn tulee yksilöidä se erityinen tilanne, jonka 
perusteella käsittelyä vastustetaan. Reksiterinpitäjä voi kieltäytyä toteuttamasta vastustamista 
koskevaa pyyntöä ainoastaan laissa säädetyin perustein.  
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10. Yhteydenotot 
 

Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti tai henkilökohtaisesti 
kohdassa kaksi (2) nimetylle yhteyshenkilölle.  

 

11. Tietosuojaselosteen muutokset 
 

Mikäli muutamme tätä selostetta, laitamme muutokset näkyville selosteeseen päivättyinä. Mikäli 
muutokset ovat merkittäviä, voimme informoida näistä myös muulla tavoin, kuten sähköpostitse tai 
laittamalla sivuillemme asiasta ilmoituksen. Suosittelemme, että käytte säännöllisesti sivuillamme ja 
huomioitte mahdolliset muutoksemme selosteessa.   


