
TIETOSUOJASELOSTE  
 
 
 

1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö 
 

Rekisterinpitäjä: Sytyke ry, kokonaisarkkitehtuurin osaamisyhteisö 
Osoite: -  
Puhelin: 050 595 2606 
Sähköposti: kaos.isannisto(ät)gmail.com, anu.yla-pietila(ät)coala.fi 
Yhteyshenkilö: Anu Ylä-Pietilä 
 

2. Rekisteröidyt 
 

Henkilön tiedot voivat olla postituslistalla vain, kun henkilö on itse tilannut osaamisyhteisön 
uutiskirjeen. 
 

3. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus 
 

Postituslistan tietoja käytetään vain osaamisyhteisön tilaisuuksista ja ajankohtaisista asioista 
viestimiseen (uutiskirjeiden lähettämiseen).  
 

4. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteet  
 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste on henkilön antama suostumus: suostumuksesta 
on kyse, kun henkilö on itse tilannut osaamisyhteisön uutiskirjeen. 
 

5. Käsiteltävät henkilötiedot  
 

Osaamisyhteisön postituslistan rekisteriin tallennetaan vain henkilön ilmoittama sähköpostiosoite, 
kun henkilö lisätään postituslistalle. 
 

6. Säännönmukaiset tietolähteet  
 

Postituslistaa varten tarvittavat tiedot saadaan rekisteröidyltä henkilöltä itseltään. 
 
 

7. Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva 
 

Postituslistan tietoja käsitellään osaamisyhteisön käyttämässä pilvipalveluna toimivassa 
uutiskirjeiden postitusjärjestelmässä. Palvelun teknisen alustan tarjoava USA:ssa toimiva yritys on 
sitoutunut noudattamaan EU:n tietosuoja-asetuksen mukaista henkilötietojen suojaamista ja 
huolehtimaan järjestelmän tietoteknisestä suojauksesta. Tietoihin pääsy on suojattu 
käyttäjätunnuksien ja salasanojen avulla, siten että tietoja pääsevät näkemään ja käsittelemään vain 
osaamisyhteisön isännistön valtuuttamat henkilöt. 
 
 

8. Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot 
 

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. 
 
 
 
 
 



 
 

9. Henkilötietojen säilytysaika 
 

Mikäli henkilön tiedot on tallennettu postituslitalle henkilön oman suostumuksen perusteella ja 
toimesta, niin henkilö voi itse poistaa tietonsa postituslistalta sähköisen palvelun kautta tai lähettää 
pyynnön rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle. Henkilötiedot poistetaan viimeistään kuukauden 
kuluessa siitä, kun henkilö on lähettänyt pyynnön tietojensa poistamista. Kun henkilö poistaa 
tietonsa sähköisen palvelun kautta, tiedot poistetaan välittömästi. 
 
 

10. Profilointi 
 

Henkilötietoihin kohdistuvaa profilointia ei tehdä, vaan uutiskirjeet lähetetään kaikille 
postituslistalle ilmoittautuneille henkilöille. 
 
 

11. Rekisteröidyn oikeudet 
 
 

EU:n tietosuoja-asetuksen mukaan rekisteröidyillä henkilöillä on seuraavat oikeudet: 
 

• Oikeus saada pääsy henkilötietoihin  
o Rekisteröidyllä on oikeus saada vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia 

henkilötietoja, ja jos käsitellään, hänellä on oikeus saada kopio henkilötiedoistaan.  
• Oikeus tietojen oikaisemiseen  

o Rekisteröidyllä on oikeus pyytää, että häntä koskevat epätarkat ja virheelliset 
henkilötiedot korjataan. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada puutteelliset 
henkilötiedot täydennettyä toimittamalla tarvittavat lisätiedot.  

• Oikeus tietojen poistamiseen  
o Rekisteröidyllä on oikeus pyytää itseään koskevien henkilötietojen poistamista, jos  

a. henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne on kerätty; 
b. rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon henkilötietojen käsittely on 

perustunut, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta; tai  
c. henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.  

• Oikeus käsittelyn rajoittamiseen  
o Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa itseään koskevien henkilötietojen käsittelyä, jos  

a. rekisteröity kiistää henkilötietojensa paikkansapitävyyden;  
b. käsittely on lainvastaista, ja rekisteröity vastustaa henkilötietojensa 

poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista; tai 
c. rekisterinpitäjä ei enää tarvitse henkilötietoja käsittelyn alkuperäisiin 

tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen 
laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.  

• Vastustamisoikeus  
o Rekisteröidyllä on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä 

perusteella milloin tahansa vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä. 
Rekisterinpitäjä ei saa enää käsitellä rekisteröidyn henkilötietoja, paitsi jos 
rekisterinpitäjä voi osoittaa, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja 
perusteltu syy, joka syrjäyttää rekisteröidyn edut, oikeudet ja vapaudet, tai jos se on 
tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi. Jos 
henkilötietoja käsitellään suoramarkkinointia varten, rekisteröidyllä on oikeus milloin 
tahansa vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä tällaista markkinointia 
varten, mukaan lukien profilointia silloin kun se liittyy tällaiseen suoramarkkinointiin.  
 



• Oikeus peruuttaa suostumus  
o Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa käsittelyyn antamansa suostumus milloin 

tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen tätä suoritetun 
käsittelyn lainmukaisuuteen.  

• Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen  
o Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat ja hänen itse toimittamansa 

henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa 
muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle. Tämä oikeus 
koskee rekisteröidyn suostumukseen tai sopimukseen perustuvia henkilötietoja, 
joiden käsittely suoritetaan automaattisesti.  

• Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle  
o Henkilötietoasioiden kansallisena valvontaviranomaisena on oikeusministeriön 

yhteydessä toimiva tietosuojavaltuutettu. Sinulla on oikeus saattaa asiasi 
valvontaviranomaisen käsiteltäväksi, jos katsot, että sinua koskevien henkilötietojen 
käsittelyssä rikotaan sitä koskevaa lainsäädäntöä. 

 

12. Yhteydenotot 
 

Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja 
muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle: anu.yla-
pietila(ät)coala.fi. Rekisteröity voi olla yhteyshenkilöön yhteydessä myös puhelimitse. 
 

13. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen 
 

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä 
tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 10.2.2021. 


