Yhteydenottomakkeen ja sähköpostitse annetun palautteen
tietosuojaseloste
EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679) 12, 13 ja 14 artiklat
1. Rekisterinpitäjä
Etelä-Karjalan liitto, Y-tunnus 0869462-5
Kauppakatu 40 D, 53100 Lappeenranta
sähköposti kirjaamo@ekarjala.fi
Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:
Tietosuojavastaava
2. Tietosuojavastaava
Nimi: Rauni Lainejärvi
Puhelin 040 139 0170, sähköposti rauni.lainejarvi@ekarjala.fi
3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietoja käytetään yhteydenottojen käsittelyyn.
Rekisteri muodostuu:
- Etelä-Karjalan liiton verkkosivujen palautelomakkeilla annetuista henkilötiedoista
- Tietojen käsittely perustuu palautteen antajan suostumukseen.
4. Rekisterin henkilötietojen sisältö
Yhteydenottajan yhteystiedot: nimi, organisaatio, ja sähköposti.
5. Henkilötietojen lähde
Yhteydenottolomakkeet Etelä-Karjalan liiton verkkosivuilla.
6. Henkilötietojen vastaanottajat
Pääsy rekisterin tietoihin on verkkosivujen ylläpitäjillä. Ylläpitäjät ovat
Etelä-Karjalan liiton työntekijöitä.
Henkilötietoja käsittelevät lisäksi ne Etelä-Karjalan liiton työntekijät,
viranhaltijat joille palaute on osoitettu.
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Henkilötietoja ei luovuteta Etelä-Karjalan liiton ulkopuolelle. Palveluntarjoaja Meidän IT ja talous Oy käsittelee tietoja vain rekisterinpitäjän erityisestä pyynnöstä.
Etelä-Karjalan liiton verkkosivustot sijaitsevat Meidän IT ja talous Oy:n
palvelimella, joka on asianmukaisesti suojattu.
7. Tietojen luovutus ja siirto kolmansiin maihin ja kansainvälisille järjestöille
Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle tai kansainvälisille järjestöille.

8. Henkilötietojen säilytysaika, poistaminen
Rekisteröidyllä on oikeus tietojensa poistoon sekä siihen, ettei tietoja käsitellä sen jälkeen, kun henkilötietoja ei enää tarvita niitä tarkoituksia varten,
joita varten ne kerättiin, kun rekisteröity on perunut tietojenkäsittelyä
koskevan suostumuksensa tai kun hän on vastustanut henkilötietojensa
käsittelyä.
9. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus:
-

tarkastaa itseään koskevat henkilötiedot
oikeus pyytää tietojensa oikaisemista tai poistamista
rajoittaa tai vastustaa tietojen käsittelyä
siirtää henkilötiedot järjestelmästä toiseen, rekisterinpitäjältä
toiselle
peruuttaa antamansa suostumus

Pyyntö tulee lähettää sähköpostitse kirjaamo@ekarjala.fi tai postitse EteläKarjalan liitto, Kauppakatu 40 D, 53100 Lappeenranta. Viestiin viite: “Palautelomakerekisterin tietojen tarkastuspyyntö”.
Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.
Rekisterinpitäjä vastaa tietopyyntöihin GDPR:n tietosuoja-asetuksessa
säädetyssä ajassa, pääsääntöisesti kuukauden kuluessa riippuen tapauksesta.
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10. Profilointi
Rekisterin avulla ei tehdä profilointia eikä muuta automaattista
päätöksentekoa.
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