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Korson Kyläneuvoston sidosryhmärekisterin tietosuojaseloste 

Korson Kyläneuvosto viestii aktiivisesti palveluidensa tarjoamista mahdollisuuksista ja ominaisuuksista ja 

kutsuu palveluihin liittyviin tapahtumiin. Viestejä lähetetään Kyläneuvoston jäsenille, palveluiden 

käyttäjille, uutiskirjeiden tilaajille ja tapahtumiin ilmoittautuville. Viestinnän vastuulla on myös Korson 

Kyläneuvoston verkkosivusto. Asiakkaiden tiedot ovat osa Korson Kyläneuvoston sidosryhmärekisteriä.  

Tietosi tallennetaan tähän rekisteriin suostumuksesi perusteella, jos olet Korson Kyläneuvoston jäsen, 

palveluiden käyttäjä, uutiskirjeiden tilaaja tai olet osallistunut Korson Kyläneuvoston järjestämiin 

tapahtumiin. 

 

Rekisterin nimi 

Korson Kyläneuvoston viestinnän sidosryhmärekisteri. 

 

Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilöt 

Korson Kyläneuvosto  

Verkkosivuston päätoimittaja www.korsonkylaneuvosto.fi . 

 

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa 

Päätoimittaja Ari Tammi 

Puhelin 040 353 7228, sähköposti ari.tammi@gmail.com . 

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste 

Korson Kyläneuvoston sidosryhmärekisterin tietoja käytetään ajankohtaisviestintään. Lähetämme 

asiakastiedotteina ja uutiskirjeinä tietoa Korson tapahtumista ja vaikuttamismahdollisuuksista sekä 

tapahtumakutsuja Korsossa järjestettäviin asukkaiden, yhdistysten, seurojen tai yritysten foorumeihin.  

Henkilötietojen säilytysaika 

Korson Kyläneuvoston sidosryhmärekisterin tietoja säilytetään toistaiseksi.  

Henkilö voi milloin tahansa pyytää tietojensa poistoa rekisteristä olemalla yhteydessä Korson 

Kyläneuvoston päätoimittajaan tai Kyläneuvoston toimituksen jäseniin. Yhteystiedot 

www.korsonkylaneuvosto.fi .  

Rekisterin tietosisältö 

• Etunimi ja sukunimi 

• Titteli  

• Organisaatio 

• Sähköpostiosoite 

• Erityisruokavalio (vain tapahtumailmoittautumisissa) 

 

Säännönmukaiset tietolähteet 

Tiedot rekisteriin kerätään rekisteröidyiltä itseltään.  
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Tietojen säännönmukaiset luovutukset 

Sidosryhmärekisterin henkilötietoja käsittelee Korson Kyläneuvoston edustajien lisäksi tapahtumakutsujen 

ja Kyläneuvoston verkkosivustojen osalta Webnode Oy. Henkilötietoja ei luovuteta muuhun kuin Korson 

Kyläneuvoston käyttöön.  

Tietoja käsittelevät Korson Kyläneuvostossa vain rajatut henkilöt, joiden tehtäviin kuuluu viestintä tai 

tapahtumien järjestäminen.  

Tietojen siirto EU:n tai ETAn ulkopuolelle 

Henkilötietoja ei luovuteta EU/ETA-alueen ulkopuolelle. 

 

Rekisterin suojauksen periaatteet 

Tietoaineisto on suojattu salasanoin.   

 

Automaattinen päätöksenteko ja profilointi 

Henkilörekisterin tietojen perusteella ei suoriteta automaattista päätöksentekoa tai profilointia 

 

Rekisteröidyn oikeudet 

Tarkastusoikeus 

Sinulla on oikeus pyytää pääsyä itseäsi koskeviin henkilötietoihin eli tarkastaa henkilörekisteriin talletetut 

tietosi. Omien tietojen tarkastuspyynnön voit lähettää Korson Kyläneuvoston päätoimittajalle tai 

toimituksen jäsenille. Yhteystiedot verkkosivuilta www.korsonkylaneuvosto.fi Varaudu todistamaan 

henkilötietosi.  

Saat tarvitsemasi tiedot kuukauden kuluessa. Jos tietoja ei pystytä perustellusta syystä toimittamaan tässä 

ajassa, Korson Kyläneuvosto voi jatkaa määräaikaa enintään 2 kuukaudella. Tässä tapauksessa saat siitä 

ilmoituksen.  

Oikeus vaatia tiedon korjaamista 

Sinulla on oikeus pyytää henkilötietojesi korjaamista. Tee pyyntö kirjallisesti rekisterin yhteyshenkilölle 

(kohta Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilöt). Korjauspyynnössä sinun pitää mainita oikaistava tieto ja sen 

tarkka muutos tai rekisteriin täydennettävät tiedot. Henkilöllisyytesi tarkistetaan pyynnön yhteydessä. 

Suostumuksen peruuttaminen 

Suostumuksen tietojen rekisteröintiin ja käsittelyyn voit peruuttaa olemalla yhteydessä Korson 

Kyläneuvoston toimitukseen. 

Rekisteröidyn valitusoikeus valvontaviranomaiselle 

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle henkilötietojen käsittelyyn liittyen.  

Lisätietoa löydät Tietosuojavaltuutetun ohjeista https://tietosuoja.fi/yksityishenkilot . 
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