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EU:n tietosuoja-asetuksen 2016/679 (GDPR) mukainen seloste
Henkilötietolaki 523/1999 10§ ja 24§

Rekisterin nimi
Kuntoutus-lehden tilaajarekisteri

Rekisterinpitäjä
Kuntoutussäätiö
Postiosoite: PL 39, 00411 Helsinki
Käyntiosoite: Pakarituvantie 5, Helsinki

Rekisterinpitäjän edustaja
Johanna Anttila
johanna.anttila@kuntoutussaatio.fi
Puh. 040 739 7183

Henkilötietojen käsittelijä
Lyyti Oy (Y-tunnus 2117752-6)
Yliopistonkatu 29 B, 20100 Turku
+358 (0)2 480 911

Tietosuojavastaava
Annika Laisola-Nuotio
annika.laisola-nuotio@kuntoutussaatio.fi
Puh. 044 781 3120

Henkilötietojen käyttötarkoitus ja käsittelyperuste
Rekisteriin tallennettuja tietoja käytetään Kuntoutus-lehden tilausten hoitamiseen ja tilauslaskutukseen
sekä asiakassuhteeseen liittyvään yhteydenpitoon.
Henkilötietoja käsitellään seuraavin EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisin oikeusperustein:
1. Käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena, tai
sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi rekisteröidyn pyynnöstä (GDPR 6 art. 1.b)

Rekisteriin tallennetut henkilötiedot
Rekisteriin merkitään henkilön nimi tai yrityksen/organisaation nimi, yhteystiedot (osoite, sähköposti,
puhelinnumero), tilauslaji (kestotilaus, opiskelijatilaus, Kutke ry:n jäsentilaus, määräaikaistilaus,
instituutiotilaus), mahdolliset IP-osoitteet, tilausjakso, laskutusosoite, reklamaatiot ja osoitteenmuutokset,
tilausajankohta.

Tietolähteet
Tilaajat ilmoittavat itse henkilötietonsa tilatessaan lehden ja muuttaessaan tietojaan.

Henkilötietojen luovuttaminen ulkopuolisille
Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

Henkilötietojen siirtäminen EU:n tai ETA:n ulkopuolelle tai kansainväliselle
järjestölle
Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Henkilötietojen säilytysaika
Tietoja säilytetään tilausten hallinnoinnin (tilausten hoitaminen ja laskutus) edellyttämän ajan.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta. Tietoja säilytetään teknisesti suojattuna. Fyysinen pääsy
tietoihin on estetty kulunvalvonnan, sekä muiden turvatoimien avulla. Pääsy tietoihin vaatii riittävät
oikeudet ja tunnistautumisen. Luvattomalta pääsyltä estetään mm. palomuurien ja teknisten
suojautumisen avulla. Ainoastaan nimetyllä henkilöllä on oikeus käsitellä tilaajatietoja. Käyttäjää sitoo
vaitiolovelvollisuus. Tilaajatiedot ovat Lyyti-rekisterissä ja Excel-taulukossa, jotka varmuuskopioidaan
turvallisesti ja ne ovat palautettavissa tarpeen tullen. Tietoturvan taso auditoidaan toistuvin väliajoin joko
ulkopuolisen tai sisäisen auditoinnin avulla.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tietojen korjaamista tai poistamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia
virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä.
Rekisteröidyllä on oikeus tietyissä tilanteissa pyytää poistamaan hänen henkilötietonsa ja peruuttaa
suostumus henkilötietojen käsittelyyn. Tällaisia tilanteita ovat mm. kun rekisteröity peruu suostumuksensa,
joka on ollut edellytys hänen henkilötietojensa käsittelylle tai tietojen keräämisen alkuperäistä
käyttötarkoitusta ei enää ole.
Tietoja voidaan oikaista, poistaa tai täydentää tilaajan pyynnöstä sekä rekisterinpitäjän toimesta
tilaussuhteen loppumisen vuoksi.
Pyyntö henkilötietojen tarkastamiseen, korjaamiseen tai poistamiseen tulee tehdä kirjallisena, yksilöitynä
pyyntönä, toimitettuna Kuntoutussäätiön toimipaikkaan. Pyynnön toimittamisen yhteydessä rekisteröidyn
henkilöllisyys voidaan tarkistaa (esim. henkilöllisyystodistus, passi tai ajokortti).
Kuntoutussäätiö vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä
pidentää vastaamisaikaa.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle (tietosuojavaltuutetun toimistolle).

