REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE
RASEKO NEWS UUTISKIRJE
Henkilötietojen käsittely
Henkilötietolaki(523/199) 10 § ja 24§
EU:n tietosuoja-asetus GDPR
1. REKISTERIN PITÄJÄ

Raision seudun koulutuskuntayhtymä
Purokatu 1, 21200 Raisio

2. YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Rekisterinpitäjä:
Marjo Rinne
Sähköpostiosoite: marjo.rinne@raseko.fi
Puhelin: +358 (0)44 705 7605

3. REKISTERIN NIMI
4. HENKILÖTIETOJENKÄSITTELYN TARKOITUS

Tietosuojavastaava: Olli Vuorinen
Sähköpostiosoite: olli.vuorinen@raseko.fi
Puhelin: +358 (0)40 7161 312
RasekoNews -uutiskirjeen osoiterekisteri
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on koulutusten ja tapahtumien markkinointi
sekä asiakas- tai yhteistyösuhteen ylläpito. Tietoja ei käytetä automatisoituun
päätöksentekoon tai profilointiin.

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:
yrityksen tai yksityisen henkilön sähköpostiosoite (pakollinen tieto)
sekä henkilön niin itse halutessa, myös
henkilön nimi
yritys/organisaatio
organisaation postinumero

6. HENKILÖTIETOJEN
SÄILYTYSAIKA

Henkilötietoja säilytetään, kunnes tilaaja itse poistuu postituslistalta tai pyytää
osoitteensa poistamista tai kunnes yhteistyösuhde esimerkiksi työpaikkaohjaajana päättyy.

7. SÄÄNNÖNMUKAISET
TIETOLÄHTEET

Tietoja kertyy henkilöiden tekemien uutiskirjetilausten kautta, henkilöiden osallistuttua Rasekon tapahtumiin tai oltuaan yhteydessä Rasekon kouluttajiin ja annettuaan luvan uutiskirjemarkkinointiin, työpaikoilla oppimisen yhteistyösopimusten
kautta (henkilön yhteystiedot lisätään Rasekon opiskelijahallintojärjestelmään
työpaikkaohjaajan ominaisuudessa) tai Rasekon voimassa olevasta opiskelijarekisteristä (+ maks. kaksi vuotta opintojen päättymisestä).

8. SÄÄNNÖNMUKAISET
TIETOJEN LUOVUTUKSET

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

9. TIETOJEN SIIRTO
EU:n TIA ETA:n ULKOPUOLELLE
10. EVÄSTEET

Tietoja ei luovuteta tai siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
Käytämme evästeitä ja muita samankaltaisia teknologioita verkkosivulla
www.raseko.fi.
Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, joita on sijoitettu laitteeseesi hyödyllisen
tiedon keräämistä ja muistamista varten, verkkosivumme toiminnallisuuden ja
käytettävyyden parantamiseksi. Voimme käyttää evästeitä ja muita samankaltaisia teknologioita myös tilastollisiin tarkoituksiin kuten koostaaksemme tilastoja
verkkosivun käytöstä ymmärtääksemme kuinka käyttäjät käyttävät verkkosivua ja
parantaaksemme käyttäjäkokemusta.
Voit estää evästeiden asettamisen, rajoittaa evästeiden käyttöä tai poistaa evästeet selaimeltasi. Koska evästeet mahdollistavat verkkosivumme toiminnan, evästeiden käytön rajoittaminen saattaa vaikuttaa verkkosivun käytettävyyteen

11. REKISTERIN
SUOJAUSPERIAATE

A. Manuaalinen aineisto
Yhteystietoja ei säilytetä manuaalisessa muodossa.
B. Sähköisessä muodossa käsiteltävät tiedot
Sähköisessä muodossa tallennetut tiedot ovat Creamailerin palvelimella ja ne on
suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Käyttäjätunnukset on myönnetty ainoastaan erikseen nimetyille markkinointitehtäviä hoitaville Rasekon työntekijöille.

12. TARKASTUSOIKEUS
JA OIKEUS VAATIA
TIEDON KORJAAMISTA

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 kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.
Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa
(pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen
poistamisen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa.

13. MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN
LIITTYVÄT OIKEUDET

14. SELOSTEEN MUUTTAMINEN

Henkilö voi tehdä itse poiston jokaisessa uutiskirjeessä olevan linkin kautta. Poistopyyntö tallentuu järjestelmään ja sähköpostiosoite siirtyy automaattisesti estolistalle.
Raision seudun koulutuskuntayhtymällä on oikeus muuttaa tätä selostetta. Ilmoitamme muutoksista sinulle verkkosivullamme www.raseko.fi.
Viimeisin versio tästä selosteesta löytyy myös osoitteesta www.raseko.fi.

