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1. Rekisterinpitäjän tiedot
Ekokumppanit Oy (18017648-4)
Valssipadonraitti 3, 33100 TAMPERE
Ekokumppanit Oy toteuttaa Tampereen kaupungin toimeksiannosta osaltaan Hiedanrannan
kehitysohjelman viestintää. Ekokumppanit Oy koordinoi Hiedanrannan kehitysohjelman
uutiskirjeen sisältöjä ja lähettämistä sekä hallinnoi uutiskirjeen yhteystietorekisteriä.
2. Rekisterin vastuuhenkilö ja yhteystiedot
Viestintäasiantuntija Eija Jokinen, eija.jokinen@tampere.fi tai 040 1989 754.
Postiosoite:
Eija Jokinen, Ekokumppanit Oy
PL 487
33101 TAMPERE
Muut yhteystiedot: hiedanranta@tampere.fi ja ekokumppanit@ekokumppanit.fi.
3. Rekisterin nimi
Hiedanrannan kehitysohjelman uutiskirje
4. Rekisterin käyttötarkoitus sekä tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste
Tietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen. Tietojen käsittelyn tarkoitus on
Hiedanrannan uutiskirjeen jakaminen uutiskirjeen tilanneille.
Rekisterissä olevia tietoja on kerätty vuodesta 2015 alkaen. Kesäkuuhun 2016 saakka
uutiskirjeen rekisteriä on hallinnut Palvelumuotoilutoimisto Kuowi Oy.
5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin kerätään rekisteröidyn nimi sekä sähköpostiosoite. Rekisteri koostuu rekisteröidyn
itsensä antamista tiedoista. Rekisteröity voi tilata uutiskirjeen tai erota uutiskirjeiden
tilauksesta.
Tietoja ei yhdistetä muihin rekistereihin.
6. Säännönmukaiset tietolähteet ja tietojen luovuttaminen
Rekisterin tiedot kerätään uutiskirjeen verkkotilauslomakkeesta tai Hiedanrannan
kehitysohjelman tapahtumien yhteydessä paperisella tai sähköisellä lomakkeella.
Tietoja ei luovuteta muille kuin uutiskirjeen palveluntarjoajalle.
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7. Tietojen luovuttaminen ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tiedot sijaitsevat MailChimp-palvelun palvelimilla USA:ssa. Mailchimp toimii EU:n GDPRasetuksen mukaisesti, noudattaen EU-U.S. Privacy Shield Framework ohjeistusta.
http://mailchimp.com/privacy

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
A Manuaalinen
Tapahtumissa kerättävät paperiset uutiskirjeen tilauslomakkeet poistetaan sen jälkeen kun
tiedot on siirretty uutiskirjeen rekisteriin. Siirtäminen tehdään viikon kuluessa tietojen
keräämisestä. Uutiskirjeen paperisen tilauslomakkeen tietoja voivat käyttää vain henkilöt, joilla
on työnsä puolesta on oikeus käsitellä ko. tietoja.
B Sähköinen
Tietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne tahot, joilla on työnsä
puolesta on oikeus käsitellä ko. tietoja. Palvelua käytetään www-selaimella suojatun httpsyhteyden kautta. Palvelun käyttöön tarvitaan käyttäjätunnus ja salasana. Tiedot kerätään
tietokantoihin, jotka ovat salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Poistetut tiedot
poistuvat rekisteristä pysyvästi 30 vrk:n kuluttua.
9. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisterin sisältämät tietonsa. Kirjallinen tarkastuspyyntö
tulee lähettää allekirjoitettuna rekisterin vastuuhenkilöille, rekisterinpitäjän postiosoitteeseen.
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia tarpeettomien, virheellisten tai vanhentuneiden tietojen
korjaamista tai tietojensa poistamista. Kirjallinen korjaus-/poistamispyyntö tulee lähettää
allekirjoitettuna rekisterin vastuuhenkilöille, rekisterinpitäjän postiosoitteeseen.

