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Tietosuojailmoitus
Sähköinen uutiskirje
•

Hollolan kunta julkaisee sähköistä uutiskirjettä, jonka voi tilata kunnan verkkosivujen
kautta. Kirje lähetetään sähköpostitse sen tilanneille. Henkilötietoja käytetään vain
uutiskirjeen lähettämiseen.

•

Kirjeen tilaajista tallennetaan sähköpostiosoite, nimi ja organisaatio. Näistä tiedoista
vain sähköpostiosoitteen antaminen on pakollista. Myös sellaisia rekisteröidyn antamia
lisätietoja voidaan käsitellä, jotka ovat tarpeen uutiskirjeen kohdentamiseksi.

•

Henkilötietoja säilytetään niin pitkään kuin on tarpeellista uutiskirjeen lähettämiseksi
(kunnes tilaus peruutetaan tai uutiskirjepalvelun olemassaolo lakkaa).

•

Uutiskirjeen tilaajalla on jokaisen uutiskirjeen vastaanottamisen yhteydessä
mahdollisuus perua tilaus. Tilaus perutaan uutiskirjeen alaosasta löytyvän linkin
kautta. Uutiskirjeen tilauksen peruneiden henkilötiedot tuhotaan viivytyksettä.

•

Tilaajiin ei kohdisteta tarkkailua, seurantaa tai valvontaa uutiskirjeen tilaamisen tai
vastaanottamisen yhteydessä.

Mihin käsittelymme perustuu
Käsittelemme henkilötietoja Hollolan kunnalle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi:
•

tietosuoja-asetuksen (EU 2016/679) 6 artiklan 1 kohdan e alakohta.

Henkilötietojen luovuttaminen ja siirto
•

Henkilötietojen käsittelijänä toimii Liana Technologies Hollolan kunnan lukuun.
Käsittelyn osalta on tehty tietosuoja-asetuksen 28 artiklan mukainen sopimus.

•

Tietoja luovutetaan niitä pyytävälle viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain
mukaisesti. Tiedot ja asiakirjat ovat julkisia, ellei niitä ole nimenomaisesti lailla
säädetty salassa pidettäväksi.

•

Tietoja ei luovuteta suoramarkkinointia ja mielipide- tai markkinatutkimusta varten, ellei
luovuttamisesta tähän tarkoitukseen ole erikseen säädetty.

•

Henkilötietojen käsittely suoritetaan EU/ETA-alueella. Henkilötietoja ei tulla siirtämään
kolmansiin maihin tai kansainvälisille järjestöille.
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Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät tietosuojaoikeutesi
Tässä osiossa kerromme Hollolan kunnan sähköiseen uutiskirjeeseen liittyvistä
tietosuojaoikeuksistasi.
Oikeus saada informaatiota henkilötietojen käsittelystä
•

sinulla on oikeus saada tietää, mihin tarkoituksiin ja millä tavoilla käsittelemme
henkilötietojasi

Oikeus saada pääsy tietoihin
•

sinulla on oikeus saada tietää, käsittelemmekö sinua koskevia henkilötietoja. Jos
käsittelemme, sinulla on oikeus saada jäljennös näistä tiedoista, ellei meillä ole
lainmukaista perustetta kieltäytyä oikeuden toteuttamisesta

Oikeus oikaista tietoja
•

jos sinua koskevat henkilötiedot, joita käsittelemme, ovat virheellisiä, voit pyytää meitä
oikaisemaan tiedot

Oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä
•

jos käsittelemämme sinua koskevat tiedot ovat mielestäsi virheellisiä, niitä käsitellään
lainvastaisesti tai olet vastustanut tietojesi käsittelyä, voit pyytää meitä rajoittamaan
tietojesi käsittelyä

•

tällöin voimme käsitellä tietojasi vain sinun suostumuksellasi

Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä
•

Sinulla on halutessasi oikeus vastustaa toteuttamaamme henkilötietojesi käsittelyä.
Voit tehdä tämän milloin tahansa henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä
perusteella. Tällöin emme enää saa käsitellä henkilötietojasi, paitsi jos käsittelyyn on
olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy.

•

Hollolan kunta ei tee automaattiseen päätöksentekoon perustuvia päätöksiä, eikä
profilointia käsittelemiensä henkilötietojen perusteella (tietosuoja-asetuksen 22 artikla).

Yhteystiedot oikeuksiesi käyttämiseksi
Voit esittää tietosuojaoikeuksiasi koskevan pyynnön Hollolan kunnalle sähköpostilla
kirjaamo@hollola.fi tai postitse PL 66, 15871 Hollola.
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