
Uutiskirjeiden tilaajarekisterin tietosuojaseloste 

1. Rekisterin pitäjä

Suomen Latu

Y-tunnus: 0202192-1

Postiosoite: Olympiastadion, Paavo Nurmen tie 1, 00250 Helsinki

2. Yhteyshenkilö

Suomen Ladun uutiskirje ja Ajankohtaista yhdistyksille -uutiskirje: Marianne Holmberg, 
marianne.holmberg@suomenlatu.fi, p. 044 722 6316

Suomen Ladun lasten ja perheiden toiminnan uutiskirje: Tiia Eskelinen, tiia.eskelinen@suomenlatu.fi, 

p. 044 722 6305

Vaikuta-uutiskirje: Hannu Tiusanen, hannu.tiusanen@suomenlatu.fi, p. 044 493 8469 

Ohjaajaklubin uutiskirje ja Talviuimari-uutiskirje: Hanna Okkonen, hanna.okkonen@suomenlatu.fi, 
p. 045 138 4928

Henkilötietojen selvityspyynnöt osoitteeseen: tietosuoja@suomenlatu.fi 

3. Rekisterin nimi

Suomen Ladun uutiskirjeiden tilaajarekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisteriä käytetään seuraavien sähköisten uutiskirjeiden

lähettämiseen:

• Suomen Ladun uutiskirje

• Ajankohtaista yhdistyksille -uutiskirje

• Suomen Ladun lasten ja perheiden toiminnan uutiskirje

• Vaikuta -uutiskirje

• Ohjaajaklubin uutiskirje

• Talviuimari-uutiskirje

Uutiskirjeiden dataa seurataan ja raportoidaan viestinnän kehittämistä varten. 

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään henkilön nimi ja sähköpostiosoite sekä tiedot, mitä uutiskirjeitä henkilö tilaa.

Metsämörri-klubikirjeiden tilaajista tallennetaan ylös myös toimijataho ja postiosoite sekä toimintaan

osallistuvien lasten lukumäärä.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Uutiskirjeiden tilaajaksi ilmoittaudutaan sähköisellä lomakkeella.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja luovutetaan Koodiviidakko Oy:lle, jonka Postiviidakko palvelua käytämme uutiskirjeiden

lähettämiseen ja sähköpostien säilyttämiseen.

8. Tietojen luovutukset EU- tai ETA-maiden ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU- tai ETA-maiden ulkopuolelle.
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9. Tietojen käsittely ja säilytysaika

Tietoja säilytetään niin kauan kuin tilaukset ovat voimassa. Tilauksen lopettamisen jälkeen tiedot poistetaan

rekisteristä kuukauden kuluessa. Tilausmääriä säilytetään raportointia ja tilastointia varten anonyymisti.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriin kirjautuminen on käyttäjätunnuksen ja salasanan takana.

 Rekisteri sijaitsee Koodiviidakon palvelimella Helsingissä, Suomessa. Koodiviidakko vastaa henkilötietojen 

käsittelyn ylläpidosta, suojaamisesta, tietoturvallisuudesta ja tietojen säilyttämisestä asiakkaan lukuun, 

sekä tarkastusoikeuden toteuttamisesta. 

11. Rekisteröidyn oikeudet tarkistaa ja korjata tietoja sekä oikeus tulla unohdetuksi.

Rekisteröidyillä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on tallennettu rekisteriin, pyytää korjaamaan 
virheellisiä tietoja ja pyytää poistamaan tai anonymisoimaan hänestä tallennettuja tietoja, jos laki ei 
velvoita niiden säilyttämistä.

Rekisteröidyt voivat tehdä omien henkilötietojen seurantaan, korjaamiseen ja unohtamiseen liittyvät 

pyynnöt kirjallisesti osoitteeseen: tietosuoja@suomenlatu.fi. Tiedot luovutetaan, jos rekisteröidyn 

henkilöllisyys voidaan varmistaa.  

Tietosuojaseloste on päivitetty 30.9.2022. Tietosuojaselostetta päivitetään tarvittaessa ja uusin päivitetty 

versio löytyy aina Suomen Ladun verkkosivuilta.  
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