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Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen sähköisen uutiskirjeen (ISOuutiset) 
tietosuojaseloste 
Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 § 
 
1. Rekisterinpitäjä Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus (ISO)/Itä-Suomen sosiaalialan 

osaamiskeskuksen kannatusyhdistys ry (ISO-yhdistys ry) 
Tulliportinkatu 34 A, 2. krs 
70100 KUOPIO 
 

2. Rekisteriasioita 
hoitava yhteyshenkilö 

Sirpa Blom  
hallinto- ja viestintäasiantuntija 
Tulliportinkatu 34 A, 2. krs. 
70100 KUOPIO 
puh. 044 288 3230 
sähköposti: sirpa.blom(at)isonet.fi 
 

3. Rekisterin nimi Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen sähköisen uutiskirjeen 
(ISOuutiset) tilaajarekisteri  
 

4. Henkilötietojen 
käsittelyn tarkoitus 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on sähköisen uutiskirjeen 
lähettäminen ISO-yhdistyksen jäsenille ja sidosryhmille sekä uutiskirjeen 
tilanneille henkilöille.   
 

5. Rekisterin 
tietosisältö 

Rekisteri voi sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot asiakkaista: 
- etunimi 
- sukunimi 
- sähköpostiosoite 
- maakunta 

 
6. Säännönmukaiset 
tietolähteet 

Rekisteri koostetaan ISO-yhdistyksen jäsenrekisteristä, ISO-verkostojen 
yhteystiedoista sekä uutiskirjeen tilauslomakkeen kautta tulleista 
tilauksista. 
 

7. Tietojen 
säännönmukaiset 
luovutukset 
 

Rekisterinpitäjä ei luovuta rekisterin henkilötietoja ulkopuolisille ilman 
viranomaisen määräystä. 

8. Henkilötietojen 
säilytysaika 

Tietoja voidaan poistaa rekisteristä uutiskirjeen tilaajan vaatimuksesta tai 
tilauksen loppumisen vuoksi. Tilaaja voi myös itse perua uutiskirjeen 
tilauksen. Kun tilauksen peruutus on tullut, niin tiedot poistuvat 
uutiskirjeen tilaajarekisteristä ja sitä kautta uutiskirjeen jakelulistalta. 
Peruutusta koskevien tietojen käsittelylle ei jää jatkossa enää 
asetuksenmukaista perustetta.  
 

9. Tietojen siirto EU:n 
tai ETA:n ulkopuolelle 
 

Rekisteritietoja ei luovuteta Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen 
ulkopuolelle. 
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10. Rekisterin 
suojauksen periaatteet 

Henkilötietoja käsitellään ehdottoman luottamuksellisina ja rekisteri on 
asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta. ISOn sekä uutiskirjeen tarjoajan 
Koodiviidakko Oy:n tietoverkot ja laitteistot, joilla rekisterit sijaitsevat, on 
suojattu palomuurilla, salasanoilla ja muilla tarvittavilla teknisillä 
toimenpiteillä. Rekisterin käyttöoikeus on rekisteriasioita hoitavalla 
yhteyshenkilöllä.  
 
Rekisteristä ei ole manuaalista aineistoa. 

11. Rekisteröidyn 
oikeudet 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin 
on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti rekisterin 
yhteyshenkilölle. 
 
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan itseään koskevan 
virheellisen tiedon korjaamista. Korjaamispyyntö tulee tehdä kirjallisesti 
rekisterin yhteyshenkilölle. 
 
Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan rekisteröityä 
koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä. Poistamispyyntö tulee 
tehdä kirjallisesti rekisterin yhteyshenkilölle. 
 
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle 
tietosuojavaltuutetun toimistoon, mikäli rekisterinpitäjä ei ole noudattanut 
toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä. 
 

 


