
    
 
 
VIESTINNÄN JA MARKKINOINNIN TIETOSUOJASELOSTE 
 

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste  

 
1. Rekisterinpitäjä 
Puunjalostusinsinöörit ry (PI) / Paperi ja Puu Oy 
Metsänneidonkuja 4 
02130 Espoo 
 
2. Rekisteriasioita hoitava taho 
Puunjalostusinsinöörit ry / viestintä 
Metsänneidonkuja 4 
02130 Espoo 
+358 40 132 6688, info@puunjalostusinsinoorit.fi 

 
3. Rekisterin nimi 
Puunjalostusinsinöörit ry:n sidosryhmärekisteri. 
 
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 
Rekisteriä voidaan käyttää markkinointiin, suoramarkkinointiin ja markkinoinnin 
kohdistamiseen, muttei kuitenkaan ilman vastaanottajan lupaa. Rekisteröidyllä on oikeus 
kieltää hänelle kohdistettu markkinointi. 

 
5. Rekisterin tietosisältö  
Henkilön tiedot: nimi, postiosoite, -numero, -toimipaikka sekä sähköpostiosoite. 

 
6. Säännönmukaiset tietolähteet 
Uutiskirjeen ja lehden näytenumeron tilanneiden rekisterin tiedot saadaan verkkosivun 
lomakkeesta tai rekisterinpitäjälle tehdystä ilmoituksesta. Uutiskirjeen tilaamiseen 
pyydetään erikseen suostumus tietosuojalain mukaisesti. 

 
7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset 
Rekisterissä olevia tietoja käyttävät ainoastaan Puunjalostusinsinöörit ry/ Paperi ja Puu 
Oy. Tietoja voidaan luovuttaa näiden ulkopuolelle ilman erillistä suostumusta vain, jos 
tietojen luovuttaminen liittyy välittömästi Puunjalostusinsinöörit ry / Paperi ja Puu oy:n 
toimintaan. 

8. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle 
Tietoja voidaan siirtää tai kopioida EU-alueen ulkopuolelle, kun uutiskirje- tai 
asiakasrekisterijärjestelmä niin vaatii. Tällöin noudatetaan Privacy Shield ohjeistoa 
henkilötietojen suojaamiseksi.  

 
9. Rekisterin suojauksen periaatteet 



    
 
 
Sidosryhmärekisteri on suojattu ulkopuoliselta käytöltä. Käyttöoikeuksia hallinnoi PI:n 
nimeämä pääkäyttäjä. Vaitiolovelvollisuus sitoo kaikkia jäsenrekisteritietoja käsitteleviä 
henkilöitä. Järjestelmä on suojattu teknisin ratkaisuin. 

10. Rekisteröidyn tarkastusoikeus  
Rekisteröidyillä on oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisteritiedot ja saada niistä 
pyydettäessä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee osoittaa rekisteriasioista vastaavalle taholle 
(ks. kohta 2). 

 
11. Tiedon korjaaminen  
Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen 
kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-
aloitteisesti tai rekisteröidyn pyynnöstä. Tiedon korjaamiseksi rekisteröidyn tulee ottaa 
yhteyttä rekisteriasioista vastaavaan tahoon (ks. kohta 2). 

Jos tiedon korjaamisesta tai tarkastusoikeuden toteuttamatta jättämisestä kieltäydytään, 
rekisteröidylle annetaan kirjallinen kieltäytymistodistus ja hänellä on oikeus saattaa asia 
tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi osoitteella: Tietosuojavaltuutetun toimisto, PL 315, 
00181 HELSINKI. Tietosuojavaltuutettu voi antaa rekisterinpitäjälle määräyksen tiedon 
korjaamisesta. 

 
12. Rekisteröidyn kielto-oikeus 
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia 
tietoja suoramainontaa ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja 
mielipidetutkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista 
vastaavalle taholle (ks. kohta 2). 
 
 


