
1 (4) 

 

 

 

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. 

Laadittu 24.5.2021.  

 

Pro Rautatie ry:n markkinointirekisterin tietosuojaseloste 
 

1. Rekisterinpitäjä 

Pro Rautatie ry, c/o Linea Konsultit Oy, Ruoholahdenkatu 8, 00180 Helsinki  

y-tunnus: 1453757-0, Rek.nro 178.109 

 

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa 

Toiminnanjohtaja Atte Mantila 

+358 400 858 170, atte.mantila(at)prorautatie.fi 

 

3. Rekisterin nimi 

Pro Rautatie ry:n markkinointirekisteri Pro Rautatie ry:n uutiskirjeen jakeluun ja 

tapahtumiin ilmoittautumiseen. 

 

4. Rekisteröidyt 

Käsittelemme rekisterissä jäseniemme sekä muiden nykyisten ja potentiaalisten 

yhteistyökumppaniemme ja näiden edustajien henkilötietoja. 

 

5. Rekisterin pitämisen ja henkilötietojen käsittelyn perusteet ja 

käyttötarkoitus 

Markkinointirekisterin tarkoituksena on viestiä Pro Rautatie ry:n toiminnasta ja 

houkutella ihmisiä mukaan Pro Rautatie ry:n jäseniksi.  

Rekisterinpitäjällä on oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja jäseniä ja muita 

uutiskirjeen lukijoita kiinnostavien uutisten jakamiseksi. Samaten rekisterinpitäjällä 

on oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja uutiskirjetilausten sekä tapahtumien 

ilmoittautumisten hoitamiseksi. 
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6. Käsiteltävät henkilötiedot 

Pro Rautatie ry:n uutiskirjeen jakelutiedot: 

– Nimi 

– Sähköposti 

Pro Rautatie ry:n tapahtumien ilmoittautumistiedot: 

– Nimi 

– Taho 

– Sähköposti 

– Mahdolliset muut henkilön itse antamat tiedot. 

 

7. Säännönmukaiset tietolähteet 

Henkilötietoja kerätään ensisijaisesti rekisteröidyiltä itseltään tai jäsenorganisaation 

edustajalta sopimussuhteen tai muun asiallisen yhteyden perusteella. Lisäksi 

henkilötietoja voidaan saada myös kasvotusten, puhelimitse, sähköpostitse tai 

muita online-työkaluja käyttäen sekä heidän organisaatioidensa verkkosivuilta tai 

muista julkisista tietolähteistä. 

Rekisteröity voi saada rekisterinpitäjän uutiskirjeen, koska toimii yhteisössä tietyissä 

tehtävissä, joihin liikennealan yhdistyksemme toiminta ja siihen olennaisesti kuuluva 

viestintä uutiskirjeellä liittyvät tai koska on tilannut uutiskirjeen tai koska on 

rekisterinpitäjän yhdistyksen jäsen tai edustaa sellaista.  

Tilaisuuksiin ilmoittautumislomakkeista rekisterinpitäjä rekisteröi henkilöstä vain ne 

edellä määritellyt tiedot, jotka henkilö itse suostumuksellaan ilmoittaa. 

Lomakkeessa rekisteröity vahvistaa ymmärtävänsä henkilötietojen käsittelyn ja 

pääsee linkin kautta tutustumaan tähän selosteeseen.  

 

8. Rekisterin suojaus, tietojen käsittelijät, luovutukset sekä tietojen siirto EU:n 

tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle 

Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuureilla, salasanoilla ja muilla 

teknisillä keinoilla suojattuja ja varmuuskopioituja. Tietokannat sijaitsevat lukituissa 

ja vartioiduissa tiloissa, ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta määritellyt 

henkilöt. Vaitiolovelvollisuus sitoo rekisteritietoja käsitteleviä työntekijöitä. 

Pro Rautatie ry ei luovuta rekisterin tietoja ulkopuolisille tahoille. Olemme 

varmistaneet, että henkilötietojen käsittelyyn osallistuvat palveluntarjoajamme 

MailChimp (https://mailchimp.com/legal/privacy/) ja Webropol Oy (Webropolin 

tietosuojaseloste) noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. 

https://mailchimp.com/legal/privacy/
https://webropol.com/wp-content/uploads/2019/06/Webropols-Privacy-Statement.pdf
https://webropol.com/wp-content/uploads/2019/06/Webropols-Privacy-Statement.pdf
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Uutiskirjeviestintään käytetään yhdysvaltalaista MailChimp-sähköpostipalvelua, 

jolloin henkilötietoja siirtyy Euroopan Unionin ulkopuolelle. Henkilötiedot ovat 

kuitenkin suojattuna henkilötietolain edellyttämällä tavalla, sillä MailChimp-palvelun 

toimittaja on liittynyt EU:n ja Yhdysvaltain väliseen ns. Privacy Shield -ohjelmaan 

(https://www.privacyshield.gov/list), jonka tarkoituksena on varmistaa 

eurooppalaisten tietojen tietoturvallinen käsittely Yhdysvalloissa.  

Tapahtumiin ilmoittautumisiin käytetään suomalaista Webrobol-kyselytyökalua. 

Webropol Oy ei missään tilanteissa siirrä tai käsittele henkilötietoja EU:n tai ETA:n 

ulkopuolella.  

Jos tietokantoihin tallennetusta rekisteristä tulostetaan manuaalista aineistoa, 

aineisto säilytetään lukitussa tilassa ja rekisterinpitäjällä on ainoastaan aineiston 

käyttöoikeus. Manuaalisen aineiston käyttötarpeen loppuessa se tuhotaan. 

Jos jatkossa ulkoistamme henkilötietojen käsittelyn jollekin muulle kolmannelle 

osapuolelle, takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa 

olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti. 

 

9. Tietojen käsittelyn kesto 

Henkilötietoja käsitellään toistaiseksi niin kauan kuin on tarpeen sen jäsensuhteen 

(nykyisen tai potentiaalisen), tapahtuman markkinoinnin, jäsenkyselyn, tai muun 

määritellyn käyttötarkoituksen, jonka vuoksi tiedot on tallennettu, hoitamiseksi. 

Tietoja korjataan sekä poistetaan sen mukaan, mitä rekisteröity ilmoittaa 

rekisterinpitäjälle. Uutiskirjeen postituslistalta pääsee poistumaan itse helposti ja 

maksutta jokaisessa lähettämässämme uutiskirjeessä olevan poistumislinkin kautta. 

 

10. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi 

Tietojenkäsittely ei sisällä automaattista päätöksentekoa tai profilointia. 

 

12. Rekisteröityjen oikeudet 

Jokaisella rekisteröidyllä on tietojensa käsittelyä koskeva: 

• Tarkastusoikeus eli oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut henkilötiedot. Jos 

tiedoissa ilmenee virheellisyyksiä tai puutteita, voi rekisteröity pyytää 

korjaamaan tai täydentämään tiedot oikeiksi. 

• Vastustamisoikeus eli oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä, mikäli 

rekisteröity kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti tai ilman 

asianmukaista oikeutta. 

https://www.privacyshield.gov/list


4 (4) 

• Suoramarkkinointikielto eli oikeus kieltää tietojen käyttäminen 

suoramarkkinointiin. Emme koskaan myy tai muutoin luovuta henkilötietoja 

muille tahoille, jotta nämä voisivat lähettää suoramarkkinointia rekisteröidylle. 

• Poisto-oikeus eli oikeus pyytää poistamaan rekisteriin tallennettuja tietoja. 

Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä. Rekisteröity voi 

lisäksi poistaa itsensä uutiskirjeen postituslistalta jokaisen uutiskirjeen mukana 

tulevasta linkistä. 

• Tiedonsiirto-oikeus eli oikeus siirtää tietojaan järjestelmästä toiseen. 

• Valitusoikeus eli oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos rekisteröity 

kokee, että henkilötietojen käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa 

tietosuojalainsäädäntöä. 

 

Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä toteuttamasta vastustamista tai poistoa koskevaa 

pyyntöä ainoastaan laissa säädetyin perustein. Mikäli rekisterinpitäjä ei suostu 

rekisteröidyn vaatimuksiin, on rekisteröidyllä oikeus tehdä valitus 

tietosuojavaltuutetulle. Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia, että kiistanalaisten 

tietojen käsittelyä rajoitetaan siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistuksi. 

 

13. Yhteydenotot 

Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti tai 

henkilökohtaisesti kohdassa kaksi (2) nimetylle yhteyshenkilölle. 

 

14. Muutokset tietosuojaselosteessa 

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. 
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