TIETOSUOJASELOSTE, JÄSENISTÖN UUTISKIRJE
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU 2016/679) luonnollisten henkilöiden suojelusta
henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta
Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan jäsenistön uutiskirjeen lähettämiseen liittyvän tietojen
käsittelyn periaatteet. Muusta tietojen käsittelystä informoidaan rekisteröityä erikseen.
Laadittu 31.1.2020.
REKISTERINPITÄJÄ
Mielenterveyden keskusliitto ry (MTKL)
Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki
09-565 7730, toimisto@mtkl.fi
Rekisterin yhteyshenkilö: Silja Lepistö
0405000822, silja.lepisto@mtkl.fi
TIETOSUOJAVASTAAVA
Oskari Korhonen
Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki
0408432104, oskari.korhonen@mtkl.fi
KÄSITELTÄVÄT HENKILÖTIEDOT JA TIETOJEN KÄSITTELYTAPA
Rekisterinpitäjä käsittelee jäsenkirjeen lähettämistä varten seuraavia tietoja:
o etu- ja sukunimi
o sähköpostiosoite
Kun jäsenkirjeen vastaanottaja avaa jäsenkirjeen, rekisterinpitäjä saa seuraavia käyttäjäkohtaisia
tietoja:
o jäsenkirjeen avausajankohta
o jäsenkirjeessä mainittujen linkkien avausajankohdat ja -kerrat
TIETOJEN KÄSITTELYN OIKEUDELLINEN PERUSTE
Henkilötietojen käsittelyn perusteena on yhdistyksen oikeutettu etu jäsensuhteen perusteella.
TIETOJEN KÄSITTELYN KÄYTTÖTARKOITUS
Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on jäsenkirjeen lähettäminen ja MTKL:n viestinnän
kehittäminen. Käytämme jäsenkirjeen avaamisesta ja linkkien klikkaamisesta syntyviä tietoja
esimerkiksi sen selvittämiseksi, millaisia uutisia jäsenemme lukevat.
TIETOJEN SÄILYTYSAIKA JA SÄILYTYSAJAN MÄÄRITTELYPERUSTE
Säilytämme tietoja niin kauan kuin on tarpeen yllä kohdassa ”Tietojen käsittelyn
käyttötarkoitus” määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi kulloinkin voimassa olevan
lainsäädännön mukaisesti tai kunnes rekisteröity erikseen kieltää tietojensa käytön.

MISTÄ TIEDOT ON SAATU
Rekisteröityä koskevat henkilötiedot on saatu Mielenterveyden keskusliiton järjestörekisteri
Killasta.
REKISTERÖITYJEN OIKEUDET SAADA TIETOA TIETOJENSA KÄSITTELYSTÄ,
OIKEUS PERUUTTAA SUOSTUMUS TIETOJEN KÄSITTELYLLE JA OIKEUS TEHDÄ
VALITUS VALVOVALLE VIRANOMAISELLE
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on talletettu rekisteriin ja vaatia
virheellisen tiedon oikaisua tai poistamista.
Tietojen tarkastaminen tapahtuu saapumalla henkilökohtaisesti MTKL:n toimipisteelle ja
todistamalla henkilöllisyyden voimassaolevalla henkilöllisyystodistuksella. MTKL:n toimipisteen
osoite on:
Mielenterveyden keskusliitto
Malmin kauppatie 26, oo7oo Helsinki
Toimitamme vastauksen mahdollisuuksien mukaan henkilökohtaisesti paikan päällä tai
kirjattuna kirjeenä tarkastuspyynnön tehneen henkilön antamaan osoitteeseen.
Rekisteröidyn pyynnöstä henkilötietoihin tehdään tarvittavat oikaisut ja täydennykset sekä
poistetaan käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset ja
vanhentuneet tiedot.
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ottamalla yhteyttä rekisterin
yhteyshenkilöön.
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä henkilötietojen käsittelystä valitus valvovalle viranomaiselle.
TIETOJEN SIIRTO EUROOPAN UNIONIN TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN
ULKOPUOLELLE TAIKKA KOLMANNELLE OSAPUOLELLE
MTKL käyttää sähköpostiviestinnässä yhdysvaltalaista MailChimp-sähköpostipalvelua,
jolloin henkilötietoja siirtyy EU:n ulkopuolelle Yhdysvaltoihin. Henkilötiedot ovat kuitenkin
suojattuna tietosuoja-asetuksen edellyttämällä tavalla.
Tietojen siirto perustuu tietosuoja-asetuksen 45 artiklaan. Euroopan komissio on 45 artiklan
mukaisella osittaisella vastaavuspäätöksellään päättänyt, että Yhdysvalloissa varmistetaan riittävä
tietosuojan taso niin kutsutulla Privacy Shield -järjestelyllä.
MailChimp-sähköpostipalvelun tuottava The Rocket Science Group LLC d/b/a Mailchimp
on asianmukaisesti sertifioitu Privacy Shield -järjestelyssä.
Henkilötietoihin ei anneta pääsyä enempää kuin on välttämätöntä palveluiden toteuttamiseksi.
Henkilötietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle perustuu aina
voimassaolevaan henkilötietojen käsittelyä koskevaan lainsäädäntöön ja toteutetaan kyseisen
lainsäädännön mukaisesti.

TIETO AUTOMATISOIDUSTA PROFILOINNISTA JA SIIHEN PERUSTUVASTA
PÄÄTÖKSENTEOSTA
Rekisterinpitäjä ei toteuta automaattiseen profilointiin perustuvaa päätöksentekoa.
HENKILÖTIETOJEN VASTAANOTTORYHMÄT JA TIEDOT ORGANISATORISISTA
JA TEKNISISTÄ TOIMISTA TIETOJEN KÄSITTELYN SUOJAAMISEKSI
Rekisterin tietojen käyttöoikeus MTKL:ssä on rajattu nimetyille toimihenkilöille heidän
tehtäviensä edellyttämässä laajuudessa. Jokaisella käyttäjällä on järjestelmään oma käyttäjätunnus
ja salasana ja kirjautuessa hyödynnetään kaksivaiheista tunnistautumista.
Kun rekisteriaineistoa säilytetään The Rocket Science Group LLC d/b/a Mailchimpin
palvelimella, huolehditaan laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta asianmukaisesti.

