
 
 
 
 
 

 

Rekisteriseloste 23.5.2018 (Henkilötietolain 523/99 10§:n mukaan) 

Kuluttaja-asiakkaan rekisteriseloste ja henkilötietojen käsittely. 

Pyhä-Luosto Matkailuyhdistys ry:n asiakasrekisteriä käsittelevä rekisteriseloste on nähtävänä osoitteessa 

https://luosto.fi/ 

https://pyha.fi/ 

 

1. Rekisterinpitäjä 

Nimi: Pyhä-Luosto Matkailuyhdistys ry 

Yhteystiedot:  

info@pyha-luosto.fi 

Luontotie 1, 98530 PYHÄTUNTURI 

 

2. Yhteyshenkilö 

Toiminnanjohtaja Anu Summanen 

 Pyhä-Luosto Matkailuyhdistys ry 

Yhteystiedot: 

info@pyha-luosto.fi 

Luontotie 1, 98530 PYHÄTUNTURI 

 

3. Rekisterin nimi 

Pyhä-Luosto Matkailuyhdistys ry:n asiakasrekisteri.  

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus) 

Pyhä-Luosto Matkailuyhdistys ry:n uutiskirjeiden jakelu. 

Uutiskirjeissä viestitään tilaajille uutisia, tarjouksia, tapahtumia ja muita ajankohtaisia asioita. 

 

5. Rekisterin tietosisältö 

Rekisterinpitäjä käsittelee asiakkaista seuraavia tietoja:  

– Asiakkaan etu- ja sukunimi, puhelinnumero, osoite, sähköpostiosoite. 

– Mahdolliset asiakaspalaute- ja reklamointitiedot 

Asiakkaista tallennetaan seuraavat tiedot: sähköpostiosoite. 

 

 

https://luosto.fi/
https://pyha.fi/


 

6. Säännönmukaiset tietolähteet 

Asiakkaita koskevat tiedot saadaan asiakkaan suostumuksella häneltä itseltään. 

7. Henkilötietojen vastaanottajat 

Tiedot luovutetaan ainoastaan uutiskirjejärjestelmän palvelutoimittajalle, joka ei saa luovuttaa 

tietoja eteenpäin tai käyttää niitä muuhun tarkoitukseen. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n 

ulkopuolelle tai kansainvälisille järjestöille. 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet 

Asiakastiedot on tallennettu sähköisesti Pyhä-Luosto Matkailuyhdistyksen uutiskirjejärjestelmään, ja 

ainoastaan Pyhä-Luosto Matkailuyhdistyksen työntekijöillä sekä uutiskirjejärjestelmän palvelutoimittajalla 

on pääsy uutiskirjejärjestelmään. Heillä on käytössään käyttäjätunnukset ja salasanat. 

9. Henkilötietojen säilytysaika 

Tiedot säilytetään palvelussa siihen asti, kunnes uutiskirje lakkautetaan tai siihen asti, kun tilaaja itse 

peruuttaa tilauksen uutiskirjeen lopussa olevasta peruutuslinkistä, itse kirjallisesti pyytää Pyhä-Luosto 

Matkailuyhdistys ry:tä poistamaan tiedot tai toimimaton sähköpostiosoite poistetaan automaattisesti. 

Rekisteröidyn oikeudet 

Palvelun käyttäjänä sinulla on oikeus: 

 saada pääsy omiin henkilötietoihisi 

 tietojen oikaisemiseen 

 tietojen käsittelyn rajoittamiseen 

 tietojen poistamiseen 

 siirtää tiedot järjestelmästä toiseen 

 tehdä valitus valvontaviranomaiselle 

Pääsy omiin tietoihin 

Voit saada nähtäväksesi omat tietosi, jotka uutiskirjejärjestelmään on tallennettu olemalla yhteydessä 

kohdassa 2. mainittuun rekisterinpitäjän yhteyshenkilöön. 

Tietojen oikaiseminen tai täydentäminen 

Jos havaitset, että tiedoissasi on epätarkkuus, puute tai virhe, voit pyytää virheellisen osoitteen poistamista 

ja tilata tämän jälkeen uutiskirjeen uudelleen. Ole yhteydessä kohdassa 2. mainittuun rekisterinpitäjän 

yhteyshenkilöön. 

Käsittelyn rajoittaminen 

Jos olet ilmoittanut, että tietosi ovat virheellisiä, Sinulla on oikeus pyytää niiden käsittelyn rajoittamista, 

kunnes tietojen paikkansapitävyys on varmistettu. 



 

Suostumuksen peruutus tietojen käyttöön ja tietojen poistaminen 

Voit poistaa tilaustietosi milloin tahansa peruuttamalla tilauksen lähetetystä uutiskirjeestä löytyvästä 

peruutuslinkistä. 

Vaihtoehtoisesti voit pyytää Pyhä-Luosto Matkailuyhdistys ry:tä poistamaan tietosi palvelusta. Ole 

yhteydessä kohdassa 2. mainittuun rekisterinpitäjän yhteyshenkilöön. 

Henkilötietojen käsittelyä koskeva ilmoitus ja valitus 

Jos haluat tehdä ilmoituksen henkilötietojesi käsittelyyn liittyvästä ongelmasta ole yhteydessä kohdassa 2 

mainittuun rekisterinpitäjän yhteyshenkilöön. 

 

 

 

 

 

 


