
 
 
 
TIETOSUOJASELOSTE 
yhdistetty rekisteriseloste ja  
informointiasiakirja     
  
Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 §  

     Laadittu 15.6.2014   
     
  
1. Rekisterinpitäjä 
  

 
Eläinsuojeluyhdistys Tuulispää ry 
 

 
2. Vastuuhenkilö  
ja yhteyshenkilö   

 
Vastuuhenkilö: Sanna Teissala, mapittaako@outlook.com, 050 573 4028 
 
Yhteyshenkilö: Sanna Teissala, mapittaako@outlook.com, 050 573 4028 
 

 
3. Rekisterin nimi 
 

 
Eläinsuojelukeskus Tuulispään kummirekisteri (oma seloste) 
Eläinsuojelukeskus Tuulispään jäsenrekisteri (oma seloste)  

4. Henkilötietojen 
käsittelyn  
tarkoitus  
 
 
 

 
Henkilötietoja käytetään Tuulispään tukijoiden ylläpitoon, hoitamiseen ja 
kehittämiseen, tiedottamiseen, uutiskirjeiden sekä keräyskirjeiden postituksiin.  
 
Lisäksi rekisterissä käsiteltäviä tietoja voidaan käyttää Eläinsuojelukeskus 
Tuulispään toiminnan ja palvelujen analysointiin ja kehittämiseen, mielipide- ja 
markkinatutkimukseen sekä markkinointiin, mukaan lukien suoramarkkinointi 
sekä markkinoinnin kohdentaminen rekisteröityä kiinnostavaksi profiloinnin 
perusteella.  
 
Rekisterinpitäjät voivat käyttää alihankkijoita tietojen käsittelyssä eri 
toimenpiteiden toteuttamiseksi (esimerkiksi suoramarkkinointi tai lehden/muun 
oman julkaisun lähettäminen). Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen vuoksi 
osa tiedoista voi fyysisesti sijaita rekisterinpitäjien alihankkijoiden palvelimilla 
tai laitteilla. 
 
Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain nojalla rekisteröidyn suostumuksella 
tai toimeksiannosta taikka asiakassuhteen perusteella. 

Henkilötietojen kerääminen perustuu henkilötietolain (523/1999) 8§:ään. 
 
5. Rekisterin 
tietosisältö  
 

 
Rekisteri voi sisältää seuraavat tiedot:  
Nimi 
Yrityksen nimi 
Yrityksen yhteyshenkilö 
Osoitetiedot 
Sähköpostiosoite 
Puhelinnumero 
Syntymäaika 
Kieli 
Lahjoitustiedot 
Kiinnostustiedot (esim. vapaaehtoistyö, osallistuminen tapahtumiin) 
Osoitelähde (mitä kautta ja milloin osoite on tullut rekisteriin) 
Roolit (esim. lahjoittaja, kummi, jäsen, vapaaehtoinen) 
Lupatiedot (mahdolliset yhteydenottokiellot) 
Asiakassuhteen päättymistiedot 
Rekisteröityyn kohdistetut asiakasviestintä -tai suoramarkkinointitoimenpiteet 
sekä tiedot siitä, miten rekisteröity on niitä hyödyntänyt 
Yhteydenottojen sisältö ja historia 
Pankkitilitieto säännöllisten lahjoittajien eli kummien osalta, verkkolaskuosoite  



 

 

2 

 

Rekisterinpitäjän palveluiden tai tapahtumien hyödyntämiseen liittyvät tiedot, 
kuten tapahtumiin osallistumistiedot 
Palautteet sekä muu asiakasviestintä 

 
6. Säännön- 
mukaiset 
tietolähteet   
 

 
Rekisteriin tallennetaan lahjoittajien tiedot, jotka hän itse on antanut, jotka ovat 
syntyneet asiakkuuden perusteella tai jotka on hankittu lahjoitusten perusteella 
esimerkiksi NumeroNetti tai Fonecta Finder -sivulta. Lisäksi rekisteriin voidaan 
tallentaa sellaisia tietoja, jotka muodostuvat palvelun antamisen tai ylläpidon 
yhteydessä (esimerkiksi lahjoitustiedot, osoitelähde tai roolit). 
 
Tietoja voidaan kerätä ja päivittää myös Eläinsuojelukeskus Tuulispään muista  
rekistereistä sekä henkilötietopalveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä,  
kuten väestötietojärjestelmästä ja muista vastaavista rekistereistä. 
 
 

 
7. Tietojen 
säännönmukaiset 
luovutukset  
 

 
Eläinsuojelukeskus Tuulispää ei luovuta rekisterissään olevia tietoja 
ulkopuolisille lukuun ottamatta rahoittajan vaatimia tilastotietoja, esim. 
kokonaisasiakasmäärä, sukupuoli, ikä, äidinkieli, lähettävä taho. Näihin 
luovutettaviin tilastotietoihin ei sisälly henkilön yksilöinti- tai yhteystietoja.   

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

 
Tietoja ei luovuteta EU:n /ETA:n ulkopuolelle. 
 

 
9. Rekisterin 
suojauksen 
periaatteet 
 

Rekisteri on sähköinen. Henkilötietojen käsittelyn tietoturvallisuus sekä 
henkilötietojen luottamuksellisuus, eheys ja käytettävyys varmistetaan 
tarkoituksenmukaisin teknisin ja hallinnollisin toimenpitein Eläinsuojelukeskus 
Tuulispään tietoturvaperiaatteiden mukaisesti. Henkilötiedot on suojattu 
asiattomalta pääsyltä ja laittomasti tai vahingossa tapahtuvalta 
tietojenkäsittelyltä. Henkilötietoja käsittelevät vain Eläinsuojelukeskus 
Tuulispään henkilötietojen käsittelyyn erikseen oikeuttamat henkilöt.  
 
Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus. 
 

 
10. Tarkastus- 
oikeus  

 
Asiakkaalla on oikeus tarkastaa häntä koskevat rekisterissä olevat tiedot. 
Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterin 
yhteyshenkilölle tai esittää henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. 
Tarkastuspyyntöä henkilökohtaisesti esitettäessä on asiakkaan esitettävä 
henkilöllisyystodistuksensa. Rekisterinpitäjä vastaa tietojen tarkastuspyyntöihin 
kirjallisesti. 
 

 
11. Oikeus vaatia 
tiedon 
korjaamista  
 

 
Jos rekisteröidyn tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää pyynnön virheen 
korjaamiseksi. 

 
12. Lisätietoja 
henkilötietojen 
käsittelystä  
 

 
- Rekisterinpitäjän yhteyshenkilö: Sanna Teissala, mapittaako@outlook.com, 

050 573 4028 
- Henkilötietolaki 523/1999 (ajantasa/ Finlex)   
- Tietosuojavaltuutetun toimisto, tietosuoja.fi  
 

            
 


