
     TIETOSUOJASELOSTE 
    Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 § 
Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen 
täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 
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1a 
Rekisterin- 
pitäjä 

Nimi 

BirdLife Suomi ry 

Osoite 

Annankatu 29 A 16, 00120 Helsinki 

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 

puh. 09 4135 3300 (arkisin klo 10–15), sposti: toimisto@birdlife.fi 

2 
Yhteyshenki- 
lö rekisteriä 
koskevissa 
asioissa 

Nimi 

Järjestökoordinaattori, BirdLife Suomi ry 
Osoite 

Annankatu 29 A 16, 00120 Helsinki 

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 

puh. 09 4135 3300 (arkisin klo 10–15), sposti: markus.seppala@birdlife.fi 

3 
Rekisterin 
nimi 

BirdLife Suomen uutiskirje jäsenille ja tukijoille sekä uutiskirjeen erikseen tilaaville. 

4 
Henkilötieto- 
jen käsittelyn 
tarkoitus 
 
 
 
 
 
 

Tiedonvälitys BirdLife Suomeen ja lintuharrastukseen, lintujen tutkimukseen ja suojeluun liittyvistä 
asioista. 
 
 
 

5 
Rekisterin 
tietosisältö 

Uutiskirjeen postituslistaan on kerätty BirdLife Suomen jäsenten ja tukijoiden etu- ja sukunimi, 
sähköpostiosoite ja postinumero. Rekisterinpitäjä ei kerää henkilötietolain tarkoittamia arkaluonteisia 
henkilötietoja.  

6 
Säännönmu- 
kaiset tieto- 
lähteet 

BirdLife Suomen jäsen- ja tukijarekisteri. Uudet uutiskirjeen tilaajat antavat tilaamalla suostumuksen 
kerätä heistä kohdassa 5 mainitut henkilötiedot BirdLife Suomen verkkosivuilta löytyvällä uutiskirjeen 
tilauslomakkeella.  

 



    REKISTERISELOSTE      2 
 
7 
Tietojen 
sään- 
nönmukaiset 
luovutukset 

Uutiskirjeeseen kerättäviä henkilötietoja käytetään vain uutiskirjeen lähetyslistan hallinnointiin liittyviin 
tarkoituksiin, eikä niitä luovuteta eteenpäin. 

8 
Tietojen 
siirto 
EU:n tai 
ETA:n 
ulkopuolelle 
 

Uutiskirjeen tilaajien tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 

9 
Rekisterin 
suojauksen 
periaatteet 

A Manuaalinen aineisto 

BirdLifen tapahtumista kerättävät paperiset yhteystieto- ja muut henkilötietolistat tuhotaan 
sähköiseen rekisteriin viemisen jälkeen. 

B ATK:lla käsiteltävät tiedot 

Pääsy henkilötietoihin on vain rekisterinpitäjän valtuuttamilla henkilöillä käyttäjätunnuksen ja 
salasanan avulla. Käyttöä valvotaan. Tietoverkko ja ATK-laitteet, joilla rekisteri sijaitsee, on suojattu 
palomuurilla ja muiden teknisten toimenpiteiden avulla. ATK-laitteet sijaitsevat lukitussa ja valvotussa 
tilassa.  
Uutiskirjepalvelun tarjoajana ja uutiskirjeen tilaajien tietojen säilyttäjänä toimii Creamailer Oy. 
Creamailerin säilyttämiä tietoja käytetään vain asiakassuhteen hoitamiseen eikä Creamailer käytä 
itse, lainaa, vuokraa tai myy tietoja kolmansille osapuolille. Palveluun tuodut tiedot on turvattu ja 
suojattu muun muassa siirron, tallennuksen ja käsittelyn aikana tuhoamiselta, muuttamiselta, 
luovuttamiselta sekä pääsyltä. Uutiskirjepalveluun vietävät osoite- ja muut henkilötiedot ovat 
ainoastaan BirdLife Suomen käytettävissä.  
 

10 
Tarkastus- 
oikeus 

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja 
henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna 
osoitteella: BirdLife Suomi ry, Uutiskirjerekisteri, Annankatu 29 A 16, 00120 Helsinki. 
Tarkastuspyynnössä tulee mainita nimi, henkilötunnus ja postiosoite. 

11 
Oikeus vaatia 
tiedon 
korjaamista 
 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteys rekisterinpitäjään. 



12 
Muut henkilö- 
tietojen käsit- 
telyyn liitty- 
vät oikeudet 
 

Rekisteröidyllä on rekisterinpitäjään yhteys ottamalla oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely 
ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja suoramarkkinointia sekä markkina- ja 
mielipidetutkimuksia varten. 

 


