Tietosuojaseloste
Ruokakulttuurikeskus Ruukku ry:n aineistojen ja uutiskirjeen tilaajat
Ruokakulttuurikeskus Ruukku ry:n henkilötietoja koskeva rekisteriseloste, joka kuvaa kerättävien
henkilötietojen käsittelyn tarkoitusta, luovutuskäytäntöjä ja muuta tärkeää.
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1. Rekisterinpitäjä
Ruokakulttuurikeskus Ruukku ry
Untamontie 15 D 27, 00610 Helsinki
Puhelin: +358 40 526 8475
info at ruukku.org
2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Silja Varjonen
Untamontie 15 D 27, 00610 Helsinki
Puhelin: +358 40 526 8475
silja.varjonen at ruukku.org
3. Rekisterin nimi
Ruokakulttuurikeskus Ruukku ry:n aineistojen ja uutiskirjeen tilaajat
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietoja käsitellään tilausten käsittelyyn, laskutukseen ja sähköpostilistan laatimiseksi.
Säilytämme henkilötietoja niin kauan kuin henkilötiedon käyttötarkoituksen vuoksi on tarpeellista.
5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri voi sisältää seuraavat tiedot käyttäjistä
•
•
•
•
•
•

Nimi
Sähköpostiosoite
Organisaatio
Puhelinnumero
Laskutusosoite
Tilattujen materiaalien määrät

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja lisätään rekisteriin käyttäjien itsensä toimesta tai Ruukku ry:n toimihenkilöiden toimesta
julkisista lähteistä tai henkilön omasta toiveesta. Tieto tallentuu www-sivujen lomakkeelle sekä
info@ruukku.org-osoitteen hallitsijan sähköpostiin. Näistä laaditaan Excel-tiedosto, jota säilytetään Ruukku
ry:ssä.
7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja luovutetaan uutiskirjepalvelua tarjoavalle taholle.
8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Henkilötietoja ei siirretä Suomen ulkopuolelle.
9. Rekisteröidyn oikeudet
Henkilöllä on henkilötietolain 26§ sekä EU:n tietoturva-asetuksen mukaisesti oikeus tarkastaa itseään koskevat
tiedot rekisteristä. Tarkastuspyyntö tulee lähettää sähköisesti osoitteeseen kohdassa kaksi (2) nimetylle
henkilölle.
Henkilöllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ja tiedon korjaaminen tulee tehdä viipymättä.
Henkilöllä on myös oikeus poistua postituslistalta.
10. Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina ja niihin on rajattu pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat
kyseisiä tietoja työtehtäviensä hoitamiseksi.
Ruukku ry:n tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla sekä muilla
turvallisuustason takaavilla teknisillä toimenpiteillä.
11. Tietosuojaselosteen muutokset
Mikäli muutamme tätä selostetta, laitamme muutokset näkyville selosteeseen päivättyinä. Mikäli muutokset
ovat merkittäviä, voimme informoida näistä myös muulla tavoin, kuten sähköpostitse tai laittamalla
sivuillemme asiasta ilmoituksen. Suosittelemme, että käytte säännöllisesti sivuillamme ja huomioitte
mahdolliset muutoksemme selosteessa.

