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Tietosuojaseloste – Markkinointirekisteri
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 2016/679 mukainen tietosuojaseloste.
Tällä tietosuojaselosteella annamme sinulle, rekisteröidylle henkilölle, tietoja henkilötietojesi käsittelystä ja
oikeuksistasi EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

Rekisterinpitäjä
Nimi: Someron kaupunki
Osoite: Joensuuntie 20, 31400 Somero
Sähköpostiosoite: info@somero.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Nimi: Tanja Uusitalo
Yhteystiedot: Puhelin 044 7791 282, sähköpostiosoite tanja.uusitalo@somero.fi

Rekisterin nimi
Someron kaupungin markkinointirekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja
käsittelyn oikeusperuste
Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja asiakassuhteen ylläpitämiseksi sekä uuden asiakassuhteen aikaansaamiseksi, markkinointiviestinnän ja markkinoinnillisen tiedottamisen toteuttamiseksi, mielipide- ja markkinatutkimusten toteuttamisessa sekä markkinointikilpailujen ja -arvontojen järjestämisessä. Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja myös markkinoinnin suunnittelussa ja kehittämisessä.
Rekisterin tietoja käsittelevät Someron kaupungin työntekijät.
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Henkilötietoja käsitellään seuraavin oikeusperustein:
- rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn tämän tietosuojaselosteen mukaisissa tarkoituksissa;
- käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän oikeutettujen etujen toteuttamiseksi;

Rekisterissä käsiteltävät tiedot
Rekisteri sisältää henkilötietoja seuraavista rekisteröidyistä:
•
•

Rekisterinpitäjän asiakkaat, joihin rekisterinpitäjällä on olemassa oleva asiakassuhde
Rekisterinpitäjän potentiaaliset asiakkaat, jotka ovat ilmaisseet kiinnostuksensa rekisterinpitäjän palveluita kohtaan omasta aloitteestaan

Rekisteri sisältää seuraavat henkilötiedot:
•
•
•
•

Perustiedot henkilöistä: nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero
Tapahtumien ja tilaisuuksien osallistumistiedot
Sähköiseen markkinointiin perustuvat suostumukset ja kiellot
Markkinointikilpailuissa ja -arvonnoissa, tai muissa yhteyksissä asiakkaan itse ilmoittamat lisätiedot

Rekisterin tietolähteet
Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä henkilöltä itseltään.

Henkilötietojen säilytys ja edelleen luovutus
Rekisterin tiedot säilytetään tiukan suojauksen takana.

Henkilötietoja sisältäviä aineistoja säilytetään lukituissa tiloissa, joihin on pääsy ainoastaan
nimetyillä ja tehtäviensä vuoksi pääsyyn valtuutetuilla henkilöillä. Henkilötietoja sisältävä
tietokanta on palvelimella, jota säilytetään lukitussa tilassa, johon on pääsy ainoastaan nimetyillä ja tehtäviensä vuoksi pääsyyn valtuutetuilla henkilöillä.
Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja rekisterinpitäjä on huolehtinut
asianmukaisista teknisistä ja organisatorisista toimenpiteistä rekisterin suojaamiseksi. Sähköisessä muodossa olevat henkilötiedot on suojattu asianmukaisella palomuurilla ja teknisellä suojauksella. Tietojen käyttöoikeudet ja valtuudet tietojärjestelmiin on rajattu, ja ne on
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suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja
henkilötietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta,
joiden työnkuvaan se kuuluu.
Rekisterinpitäjän työntekijät on ohjeistettu ja koulutettu tietoturvan ja henkilötietojen käsittelyn luottamuksellisuuden varmistamiseksi, minkä lisäksi työntekijät ja muut henkilöt
ovat sitoutuneet noudattamaan vaitiolovelvollisuutta ja pitämään salassa henkilötietojen
käsittelyn yhteydessä saamansa tiedot.
Rekisterinpitäjä käyttää henkilötietojen käsittelytehtävien toteuttamisessa rekisterinpitäjän
lukuun toimivia sopimuskumppaneita eli henkilötietojen käsittelijöitä, joille siirretään yhteistyön puitteissa henkilötietoja toimeksiantosopimuksen ja sen tietosuojaehtojen mukaisesti käsiteltäväksi. Tällaisia henkilötietojen käsittelijöitä ovat ICT-, kyselytutkimusten ja
viestintä- ja markkinointipalvelujen tuottajat.

Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, lukuun ottamatta seuraavia rekisterinpitäjän
käyttämiä palveluntarjoajia: MailChimp, Google ja Facebook, joiden tiedot on tyypillisesti
kahdennettu ETA-alueen ulkopuolelle. Näiden osalta henkilötietojen siirto suoritetaan turvallisesti ja lainmukaisesti EU-U.S. Privacy Shield ohjelman puitteissa, johon molemmat palveluntarjoajat ovat setifioituneet: https://www.privacyshield.gov/list.
MailChimpin tietosuojapolitiikka
Googlen tietosuojapolitiikka
Facebookin tietosuojapolitiikka

Henkilötietojen säilytysaika
Henkilötietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin on tarpeellista
suhteessa niihin tarkoituksiin, joihin henkilötiedot on kerätty.
Rekisterinpitäjä toteuttaa kaikki mahdolliset kohtuulliset toimenpiteet sen varmistamiseksi,
että käsittelyn tarkoituksiin nähden epätarkat, virheelliset tai vanhentuneet henkilötiedot
poistetaan tai oikaistaan viipymättä.
Mikäli henkilö vastustaa tietojensa käyttöä suoramarkkinointiin tai profilointiin, tiedot poistetaan tai anonymisoidaan markkinointirekisteristä. Rekisterinpitäjällä on kuitenkin oikeus
säilyttää henkilön sähköpostiosoite ns. markkinoinnin kieltolistalla, jotta henkilölle ei enää
kohdisteta markkinointitoimenpiteitä.
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Automaattinen päätöksenteko ja profilointi
Tämän rekisterin sisältämiin rekisteröityihin ei kohdistu automaattista päätöksentekoa tai
profilointia.

Evästeet
Rekisterinpitäjä käyttää verkkosivuillaan evästeitä, ns. ”cookie”. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka internetselain tallentaa käyttäjän laitteelle.
Evästeiden käyttö verkkosivuilla
Rekisterinpitäjä käyttää verkkosivuillaan cookie-toimintoa eli evästeitä käyttäjien tunnistamattomaan seurantaan. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka
- mahdollistaa verkkosivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät
- helpottaa kävijöiden kirjautumista sivuille sekä
- mahdollistaa yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä.
Evästeiden tarkoituksena on tunnistaa käyttäjän selain käyttäjän seuraavaa verkkosivustovierailua varten. Lisäksi rekisterinpitäjä käyttää evästeitä seuratakseen kävijäliikennettä
verkkosivuillaan sekä tehdäkseen palvelustaan entistä käyttäjäystävällisempää, turvallisempaa ja sujuvampaa.
Rekisterinpitäjä käyttää verkkosivuillaan myös Google Analytics –verkkoanalyysipalvelua,
Google Adwords –palvelua sekä Facebook Pixel-palvelua rekisterinpitäjän tietojenkeruutoimintojen toteuttamiseen evästeiden avulla.
Googlen ja Facebookin kautta kerätyt evästeet tallentuvat kyseisen palveluntarjoajan palvelimiin, jotka voivat sijaita Euroopan unionin alueen ulkopuolella.
Evästeiden käytön estäminen
Käyttäjä voi selainasetuksissaan määritellä, haluaako käyttäjä hyväksyä tai kieltää evästeiden käytön. Käyttäjä voi myös määritellä selainasetuksen ilmoittamaan verkkosivujen evästeiden käytöstä, jolloin käyttäjä voi hyväksyä evästeiden käytön tapauskohtaisesti. Mikäli
käyttäjä estää evästeiden käytön, tämä voi vaikuttaa rekisterinpitäjän verkkosivuston toimivuuteen.
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Rekisteröidyn oikeudet
1. Rekisteröidyllä on oikeus saada pääsy häntä koskeviin henkilötietoihin tässä rekisterissä, mikäli oikeuksia pyytävä henkilö pystytään luotettavasti tunnistamaan rekisteröidyksi. Tätä oikeutta käyttävän rekisteröidyn pyynnöstä rekisterinpitäjä toimittaa
rekisteröidylle otteen niistä henkilötiedoista, joita rekisterissä on. Tiedot toimitetaan
ensisijaisesti sähköisesti.
2. Rekisteröidyllä on oikeus pyytää omien henkilötietojensa oikaisua, mikäli niissä on
virheellisiä, epätarkkoja tai vanhentuneita tietoja
3. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä esim. suoramarkkinointia varten
4. Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumus henkilötietojensa käsittelyyn, mikäli
suostumus on pyydetty, kun tietoja on kerätty rekisteröidyltä itseltään
5. Rekisteröidyllä on oikeus saada henkilötietonsa poistettua (”oikeus tulla unohdetuksi”). Henkilötiedot poistetaan mm., kun
a. Henkilötietojen käsittelylle ei ole enää tarvetta
b. Rekisteröity peruuttaa suostumuksensa (mikäli suostumus on pyydetty ja käsittely perustuu suostumukseen)
c. Henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti
d. Rekisteröity vastustaa henkilötietojensa käsittelyä suoramarkkinointia tai muuta oikeutettuun etuun perustuvaa käsittelyä varten.
6. Rekisteröidyllä on oikeus henkilötietojensa käsittelyn rajoittamiseen, mikäli
a. Rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi varmistaa niiden paikkansapitävyyden
b. Käsittely on lainvastaista ja rekisteröity vastustaa henkilötietojen poistamista
ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista
c. Rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin,
mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi
7. Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle. Tätä
oikeutta voidaan käyttää niihin henkilötietoihin, jotka rekisteröity on itse toimittanut
rekisterinpitäjälle, joiden käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen sekä niiden käsittely suoritetaan automaattisesti. Tiedot toimitetaan jäsennellyssä, yleisesti
käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa (lähtökohtaisesti CSV-tiedosto)
Rekisteröity voi käyttää yllä mainittuja oikeuksiaan ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään,
ks. rekisterinpitäjän yhteystiedot.
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Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.
Kaikki rekisteröidyn oikeuksiin liittyvät pyynnöt on tehtävä rekisterin yhteyshenkilölle, ellei
muutoin ole mainittu.
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