VIHERYMPÄRISTÖN TILAAJA- JA MARKKINOINTIREKISTERI

1. Rekisterinpitäjä
Puutarhaliitto ry
Viljatie 4 C, 00700 Helsinki
p. 09-584 166
2. Rekisterin nimi
Viherympäristö-lehden tilaaja- ja markkinointirekisteri.
3. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Seppo Närhi
Puutarhaliitto ry
Viljatie 4 C, 00700 Helsinki
seppo.narhi@puutarhaliitto.fi
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Tietoja käytetään Viherympäriströ-lehden ja Vihreän Kirjan postitukseen tilaajille, asiakassuhteen
hoitoon sekä Viherympäristö-lehden markkinointiin ja viestintään. Henkilötietojen käsittelyn
perusteena on henkilötietolain 8 §.
5. Rekisterin tietosisältö
Henkilötiedot: etu- ja sukunimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite.
Tilaukseen liittyvät tiedot: mahdollinen uutiskirjeen tilaus ja lupa sähköpostimarkkinointiin,
tilauksen alkamis- ja päättymisaika, asiakasnumero, tilausnumero.
6. Säännönmukaiset tietolähteet
Viherympäristö-lehden tilaajarekisterissä on Viherympäristöliiton jäsenyhdistysten jäsenmaksuun
sisältyviä tilauksia sekä eri kampanjoiden kautta tilauksen tehneiden osoitetietoja.
Markkinointikampanjoihin voidaan käyttää myös muista rekistereistä ostettuja tai vaihdettuja
osoitteistoja, joiden luovuttamiseen kyseisellä rekisterillä on laillinen lupa.
7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Viherympäristö-lehden tilaajatietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille muussa kuin lehden
postitustarkoituksessa.
Rekisterissä olevia henkilötietoja luovutetaan myös Viherympäristölehden ja Vihreän Kirjan
painotyön tekevälle kirjapainolle lehden postitusta varten.
8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
9. Rekisterin suojauksen periaatteet
A) Manuaalinen aineisto

Manuaalista, rekisteristä tulostettua aineistoa voidaan käyttää postitusten yhteydessä ja se
hävitetään tietosuoja-astiassa käytön jälkeen.
Paperilla esimerkiksi erilaisten kilpailujen yhteydessä luovutetut henkilötiedot tallennetaan tilaajaja markkinointirekisteriin, jos asiasta on maininta kupongissa. Kilpailukupongit voidaan postittaa
ennen tallennusta myös alihankkijalle jatkomarkkinointia varten. Tallennuksen jälkeen
kilpailukupongit hävitetään tietosuoja-astiassa.
Sähköiset tiedostot lähetetään alihankkijoille sähköpostin salattuina liitetiedostoina. Lähetetyt
tiedostot hävitetään sähköpostin kansioista puolen vuoden välein, kun niiden tietoja ei enää tarvita
mahdollisia jälkikäteen tehtäviä tarkistuksia varten.
B) ATK:lla käsiteltävät tiedot
Rekisteriä säilytetään pääosin Jaicom Oy:n palvelimella, ja sitä pääsevät käsittelemään
Puutarhaliiton tilaajapalvelun henkilökunta (2 henkilöä) sekä Viherympäristö-lehden päätoimittaja.
Sähköisen markkinoinnin osalta markkinointirekisteriä säilytetään myös Postiviidakko- ja
ViidakkoCEM-järjestelmissä, joihin voivat henkilökohtaisilla tunnuksillaan kirjautua Viherympäristön
päätoimittaja. Järjestelmää pitää yllä Koodiviidakko Oy.
Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin se niiden käyttötarkoituksen vuoksi on tarpeellista ja niitä
päivitetään aina kun se markkinointikampanjoiden vuoksi on tarkoituksenmukaista.
10. Tarkastusoikeus
Henkilötietolain 26 §:n mukaisesti yksityishenkilöllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja
rekisteriin on tallennettu. Puutarhaliitto haluaa varmistaa huolellisesti, ettei henkilötietoja lähetetä
nähtäväksi kenellekään muulle kuin ao. henkilölle itselleen. Tarkastuspyyntö tulee lähettää
kirjallisesti ja allekirjoitettuna tai rekisteriin merkitystä sähköpostiosoitteesta osoitteeseen
Puutarhaliitto ry, Rekisteriasiat, Viljatie 4 C, 00700 tai tilaajapalvelu@puutarhaliitto.fi, viestiin
otsikko: Rekisteriasiat.
Tällöin rekisterin henkilötiedoista otetaan ruutukaappaus, joka lähetetään kuvana rekisterissä
olevaan sähköpostiosoitteeseen tai tulosteena vastaanottajan kustannuksella kirjatussa kirjeessä.
Silloin lähetys luovutetaan vain rekisteröidylle itselleen henkilötodistuksen tarkistamisen jälkeen.
11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Tietojensa korjaamiseksi rekisteröity voi ottaa yhteyttä Viherympäristön päätoimittajaan.
12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Yksityishenkilö voi pyytää poistamaan omat tai holhouksessaan olevan henkilön tiedot tulemalla
Puutarhaliittoon henkilökohtaisesti ja todistamalla henkilöllisyytensä tai lähettämällä sähköpostia
rekisterissä olevasta sähköpostiosoitteesta kohdassa 10 mainittuun osoitteeseen. Tällöin tiedot
poistetaan samanaikaisesti kaikista tietokannoista niin, että niiden kohdalle jää vain nimi ja
merkintä siitä, milloin tieto on poistettu rekisteristä.

