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Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteystiedot
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Ota yhteyttä rekisteriin liittyvissä kysymyksissä sähköpostitse pan(at)pakolaisneuvonta.fi.

Rekisterin nimi
Pakolaisneuvonta ry:n uutiskirjerekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste
Rekisterin tietoja käytetään uutiskirjeiden lähettämiseen. Listan jäsenille lähetetään tietoa
Pakolaisneuvonnan toiminnasta, kampanjoista ja tukemisen mahdollisuuksista.
Listan jäsen on antanut suostumuksensa tietojensa käyttämiseen uutiskirjeen tilatessaan tai pyytäessään
lahjoittamisen yhteydessä lisätietoa Pakolaisneuvonnan toiminnasta.
Uutiskirjeen lähettämisessä ja lukemisessa syntyneitä tietoja käytetään uutiskirjeen levikin seurantaan ja
uutiskirjeen kehittämiseen.

Rekisterin tietosisältö ja säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteri sisältää listan Pakolaisneuvonta ry:n uutiskirjeen tilaajista. Yhteystiedot ja nimitiedot on saatu
tilaajalta itseltään tilauksen yhteydessä tai tämän pyytäessä lahjoittamisen yhteydessä lisätietoa
Pakolaisneuvonnan toiminnasta.
Uutiskirjeen tilaamisen yhteydessä tilaajilta kerätään seuraavat tiedot: sähköpostiosoite, etunimi ja
sukunimi. Näistä vain sähköpostiosoite on pakollinen tieto, joka kerätään, jotta sähköposteja voidaan
tilaajalle lähettää.
Uutiskirjeen lukemisen yhteydessä rekisteriin voi tallentua seuraavia tietoja: IP-osoite, lukemisen päivä ja
kellonaika, laite, selain tai sähköpostipalvelin ja tietoa siitä, mitä linkkejä tilaaja on uutiskirjeessä klikannut.
Tarkempia tietoja siitä, mitä tietoja uutiskirjepalvelu kerää ja miksi, löydät täältä:
MailChimp Privacy Policy (englanniksi) - https://mailchimp.com/legal/privacy/
MailChimp evästekäytänteet (englanniksi) - https://mailchimp.com/legal/cookies/

Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät
Pakolaisneuvonnassa tietoja käsittelevät vain ne Pakolaisneuvonnan työntekijät tai Pakolaisneuvonnan
toimeksiannosta ja lukuun toimivat henkilöt, jotka tarvitsevat niitä työtehtävissään. Pääsy tietojärjestelmiin
on rajattu käyttöoikeuksilla.
Tilaajalistaa säilytetään MailChimp-palvelussa, jonka omistaa ja jota hallinnoi The Rocket Science Group.

Tietojen siirto kolmansiin maihin ja käytettävät suojatoimet
Pakolaisneuvonta käyttää uutiskirjeviestinnässä MailChimp -sähköpostipalvelua, joka voi siirtää tietoja
Yhdysvaltoihin tai muihin maihin, jossa se käsittelee tietoja. Henkilötietojen siirtämisessä EU:n ja
Yhdysvaltain välillä noudatetaan EU:n ja Yhdysvaltain välistä tietosuojaviitekehystä (EU-U.S. Privacy Shield
Framework).
Mailchimp-palvelun tietosuojakäytäntöihin voit perehtyä täällä: https://mailchimp.com/about/security/ ja
uutiskirjeen tilaajien tietojen käsittelyyn täällä:
https://mailchimp.com/legal/privacy/#3._Privacy_for_Contacts

Henkilötietojen säilyttämisaika
Henkilötietoja käsitellään vain niin kauan kuin ne ovat tarpeen jonkin tässä mainitun käsittelytarkoituksen
toteuttamiseksi. Henkilön peruessa suostumuksensa tai käsittelyn päätyttyä, henkilötieto joko
anonymisoidaan tai poistetaan, ellei muuta käsittelyn oikeusperustetta tämän jälkeen ole.

Rekisteröidyn oikeudet
Tilaajilla on oikeus tarkastaa tietonsa ja muuttaa niitä. Tiedot voi tarkastaa ja muuttaa ottamalla yhteyttä
rekisterinpitäjään tai suoraan Mailchimpin palvelussa lähetetyissä sähköposteissa olevasta linkistä.
Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn henkilön vaatimuksesta
oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen,
tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.
Uutiskirjelistalta voi poistaa omat tietonsa käyttämällä uutiskirjeen lopussa olevaa linkkiä tai ilmoittamalla
jolloin tiedot poistetaan ilman aiheetonta viivytystä rekisteristä.
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista. Rekisteröidyllä on myös oikeus
saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti
käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.
Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä, automaattista päätöksentekoa ja profilointia.
Uutiskirjeen tilaajalla on milloin tahansa oikeus peruuttaa suostumuksensa joko ilmoittamalla siitä
Pakolaisneuvonnalle valitsemallaan tavalla, peruuttamalla suostumuksensa jokaisessa lähetetyssä
sähköpostissa olevalla ”unsubscribe”-linkillä tai hallinnoimalla tietojaan Mailchimp-palvelun kautta.
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 77 artiklan mukaan jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä kantelu
valvontaviranomaiselle, erityisesti siinä jäsenvaltiossa, jossa hänen vakinainen asuinpaikkansa tai
työpaikkansa on tai jossa väitetty tietosuoja-asetuksen rikkominen on tapahtunut, jos rekisteröity katsoo,
että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan tätä asetusta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta
muita hallinnollisia muutoksenhakukeinoja tai oikeussuojakeinoja.

