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Tietosuojailmoitus Hollolan kunta, konsernipalvelut, sähköinen uutiskirje 
 

Tämä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR 2016/679), mukainen 
tietosuojailmoitus, laadittu 31.1.2023. Tietosuojailmoitus kuvaa, miten Hollolan kunta 
hallinnoi henkilötietoja tietosuojasäännösten mukaisesti. 

Rekisterinpitäjä  

Hollolan kunta / konsernipalvelut, kehittämispalvelut, Y-tunnus 0146248-5, osoite:  

PL 66, 15871 Hollola 

Yhteystiedot 

Henkilörekisterin vastuuhenkilö Outi Sirviö, tiedottaja, puh. 0447801206, 
etunimi.sukunimi(a)hollola.fi 

Tietosuojavastaava Kaija Manninen, puh. 044 780 1407, etunimi.sukunimi(a)hollola.fi  

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste 

Hollolan kunta julkaisee sähköistä uutiskirjettä. Kirje lähetetään sähköpostitse sen 
tilanneille. Henkilötietoja käytetään vain uutiskirjeen lähettämiseen. 
 
Käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle 
kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi. 
 

Käsiteltävät henkilötietoryhmät  

Kirjeen tilaajista tallennetaan seuraavat henkilötietoryhmät: 

- sähköpostiosoite 
- etunimi- ja sukunimitieto 
- organisaatio 

Näistä tiedoista vain sähköpostiosoitteen antaminen on pakollista. Myös sellaisia 
rekisteröidyn antamia lisätietoja voidaan käsitellä, jotka ovat tarpeen uutiskirjeen 
kohdentamiseksi. Tilaajiin ei kohdisteta tarkkailua, seurantaa tai valvontaa uutiskirjeen 
tilaamisen tai vastaanottamisen yhteydessä. 

 

Säännönmukaiset tietolähteet  

Hollolan kunnan julkaiseman uutiskirjeen voi tilata kunnan verkkosivujen kautta 
sähköisellä tilauslomakkeella. 

 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset 

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille 
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Tietojen siirto EU:n tai ETA:n alueen ulkopuolelle 

 Tietoja ei luovuteta eikä siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle 
 
 
Henkilötietojen säilyttämisaika 

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 poistetaan. 
 

Rekisterin suojauksen periaatteet 

Hollolan kunta rekisterinpitäjänä käyttää asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia toimia 
henkilötietojen suojaamiseksi luvattomalta tai laittomalta käsittelyltä sekä henkilötietojen 
vahingoittumiselta tai häviämiseltä. 

A. Manuaalinen aineisto 

Ei manuaalista aineistoa 

B. Automaattisesti käsiteltävät tiedot 

Käsittelemämme henkilötiedot sijaitsevat Liana Technologies:n ylläpitämässä 
järjestelmässä. Henkilötietojasi käsittelevät vain sellaiset henkilöt Hollolan kunnassa ja 
Liana Technologies:ssa joiden työtehtävät sitä edellyttävät. 

 

Tiedot automaattisen päätöksenteon tai profiloinnin olemassaolosta 

Rekisterin tietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon tai automaattisen 
profiloinnin tekemiseen. 

 

Rekisteröityjen oikeudet 

Sinulla on rekisteröitynä seuraavia oikeuksia: 

 oikeus saada pääsy omiin tietoihin 
 oikeus saada virheelliset tiedot oikaistua (muista pitää omat yhteystietosi ajan 

tasalla) 
 tietyissä tilanteissa oikeus tietojen poistamiseen (”oikeus tulla unohdetuksi”) 
 tietyissä tilanteissa oikeus rajoittamiseen 
 tietyissä tilanteissa vastustaa käsittelyä 
 tietyissä tilanteissa oikeus saada tiedot siirrettyä järjestelmästä toiseen, jos 

käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen ja suoritetaan automaattisesti 
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Huomioithan, että edellä mainittujen oikeuksiesi soveltuvuus ja laajuus täsmentyvät 
tapauskohtaisesti EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti riippuen mm. kulloinkin 
kyseessä olevasta käsittelyperusteesta, ja että kaikissa tapauksissa sinulla ei ole edellä 
mainittuja oikeuksia. 

 

Miten voit käyttää oikeuksiasi? 

Jos sinulla on kysyttävää oikeuksistasi, voit olla yhteydessä Hollolan kunnan 
tietosuojavastaavaan tai henkilörekisterin vastuuhenkilöön. Yhteystiedot ovat lomakkeen 
alussa. 

Mikäli haluat käyttää em. oikeuksiasi, lähetä tästä pyyntö Hollolan kunnan kirjaamoon: 
kirjaamo(a)hollola.fi, josta saat tarvittavat lisäohjeet. 

 

 

 


