Tietosuojaseloste
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1. Rekisterinpitäjä
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
Simonkatu 6, 00101 Helsinki
Y-tunnus 0215194-5

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Maarit Holma
etunimi.sukunimi(at)mtk.fi

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito sidosryhmiin ja uutiskirjeen lähettäminen
sähköpostitse.
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön
suostumus uutiskirjeen vastaanottamiseen.
Sidosryhmäviestintää tehdään oikeutetun edun perusteella. Ottaen huomioon käsiteltävien tietojen
luonteen sekä mahdollisuuden kieltäytyä sidosryhmäviestinnästä milloin tahansa, katsomme, että käsittely
ei ole ristiriidassa rekisteröidyn perusoikeuksien tai -vapauksien kanssa.
Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

4. Käsiteltävät henkilötiedot
Käsittelemme seuraavia henkilötietoja: henkilön nimi, organisaatio, asema ja sähköpostiosoite,
suostumusta koskevat tiedot sekä tiedot uutiskirjeen avaamisesta ja uutiskirjeessä olevien linkkien
klikkaamisesta.

5. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan pääsääntöisesti rekisteröidyltä itseltään mm. www-lomakkeilla
lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse tai tapaamisista.

6. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Emme luovuta käyttäjän henkilötietoja kolmansille osapuolille. Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan
talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole välttämätöntä palvelun tekniseksi toteuttamiseksi. Mahdollisiin
tiedonsiirtoihin EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle sovelletaan asianmukaisia suojatoimia, kuten EU komission
vakiosopimuslausekkeita.

7. Henkilötietojen säilytysaika
Tietoja säilytetään uutiskirjeiden ja tiedotteiden lähettämistä varten. Säilytämme käyttäjän tietoja vain niin
kauan kuin on tarpeen yllä määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi. Rekisteröity voi myös halutessaan
itse pyytää tietojensa poistamista.

8. Rekisteröidyn oikeudet
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia
mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa
tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää sähköpostitse
rekisterinpitäjälle.
Rekisteröity voi peruuttaa antamansa suostumuksen uutiskirjeessä olevasta peruutuslinkistä tai
ilmoittamalla rekisterinpitäjälle sähköpostitse.
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä.
Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet, kuten
henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa sekä oikeus vastustaa oikeutettuun etuun
perustuvaa käsittelyä.
Pyynnöt tulee lähettää sähköpostilla rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön
esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa
säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).
Lisäksi rekisteröidyllä on tehdä valitus valvontaviranomaiselle (www.tietosuoja.fi).

