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Rekisterinpitäjä 

  

 
Pelastakaa Lapset ry (Y-tunnus: 0116788-1)  

PL 95, Koskelantie 38 

00601 Helsinki 

Puh. 010 843 5000 
 

 
Rekisterin nimi 

 

 
Pelastakaa Lapset ry:n suoramarkkinointirekisteri 

 

Rekisteriasioista vastaava 

henkilö  

 
Risto Aro 

Pelastakaa Lapset ry 

Puh. 010 843 5000 

risto.aro@pelastakaalapset.fi  
 

 
Rekisterin käyttötarkoitus 

 
Henkilötietoja käsitellään rekisterinpitäjän suoramainontaan, etämyyntiin tai 

muuhun suoramarkkinointiin, mielipide- tai markkinatutkimukseen taikka 

muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin, mukaan lukien 

sähköinen suoramarkkinointi. Henkilötietoja voidaan käsitellä profiilien 

luomiseksi ja markkinoinnin kohdentamiseksi rekisteröityä kiinnostavaksi. 

 

Pelastakaa Lapset ry voi käyttää alihankkijoita tietojen käsittelyssä. Tietojen 

käsittelyn teknisen toteuttamisen vuoksi osa tiedoista voi fyysisesti sijaita 

Pelastakaa Lapset ry:n alihankkijoiden palvelimilla tai laitteilla. 

 

Rekisterin tietosisältö  

 

 

 

Rekisteriin voidaan tallentaa seuraavia tieto: 

- etu- ja sukunimi; 

- yhteystiedot (postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero); 

- kieli;  

- sukupuoli;  

- rekisteröidyn arvo, ammatti tai muut tiedot koskien rekisteröidyn tehtäviä 

tai asemaa organisaatiossa; 

- suoramarkkinointiluvat ja -kiellot; sekä 

- yksi rekisteröityyn liitettävä mu kuin edellä mainittu tunnistetieto.  

 

Rekisterissä voidaan myös käsitellä edellä mainittujen tietojen perusteella 

muodostettuja profiileja. 

 

Säännönmukaiset tietolähteet   

 

 

 

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan pääasiassa rekisteröidyltä itseltään 

esimerkiksi erilaisten kampanjoiden yhteydessä. Tietoja voidaan kerätä ja 

päivittää myös Pelastakaa Lapset ry:n muista rekistereistä sekä 

henkilötietopalveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä, kuten 

väestötietojärjestelmästä ja muista vastaavista rekistereistä.  

 

 

 

Säännönmukaiset tietojen 

luovutukset ja tietojen siirto 

EU:n tai Euroopan 

talousalueen ulkopuolelle 

 

 

 

Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta ulkopuolisille kolmansille 

osapuolille. Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa kulloinkin voimassaolevan 

lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa, jollei rekisteröity ole kieltänyt 

tietojen luovuttamista.  

 

Henkilötietoja ei säännönmukaisesti siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Jos 

siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle olisi henkilötietojen käsittelyn tarkoituksien 

kannalta tai tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista, 

noudatettaisiin siirrossa henkilötietolainsäädännön vaatimuksia. 
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Tietojen korjaaminen  Rekisterissä olevat, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, tarpeettomat, 

puutteelliset tai vanhentuneet tiedot oikaistaan, poistetaan tai täydennetään 

rekisterinpitäjän toimesta oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. 

Rekisteröity voi pyytää tiedon korjaamista ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään. 

 

 

Rekisterin suojauksen 

periaatteet 

 

 

 

Pelastakaa Lapset ry:n suoramarkkinointirekisteriä käsitellään luottamuksellisesti. 

Sähköisesti käsiteltävät rekisterin tiedot on asianmukaisesti suojattu 

ulkopuolisilta palomuureilla ja muilla teknisillä suojakeinoilla. 

 

Rekisteriä käyttävät ainoastaan ne rekisterinpitäjien tai niiden lukuun toimivien 

yritysten henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu. Jokaisella rekisterin 

käyttäjällä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. Käyttäjiä sitoo 

vaitiolovelvollisuus. 

 

 

Kielto-oikeus 

 

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely 

suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja 

mielipidetutkimusta varten ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään. 

 

 

Rekisteröidyn tarkastusoikeus 

 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot 

ja saada niistä kopiot. Tarkastaminen on maksutonta kerran vuodessa. 

Tarkastusoikeuden toteuttamiseksi rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä 

rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön. Tarkastuspyynnön tulee 

olla kirjallinen ja omakätisesti allekirjoitettu. Vaihtoehtoisesti tarkastuspyynnön 

voi tehdä henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. 

 

 


