Hik friidrott rf / Itämeri Maraton
Y-tunnus 2476832-1
Kottstigen 9, 10900 Hanko
Finland
info@itamerimaraton.com

Rekisteriseloste
22.3.2019

1. REKISTERINPITÄJÄ
Hik friidrott rf / Itämeri Maraton
2. YHTEYSHENKILÖ
Maria Repo
3. REKISTERIN NIMI
Itämeri Maratonin uutiskirjerekisteri
4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS
Henkilötietoja käytetään Itämeri Maratonin palveluiden markkinoimiseen henkilötietolain 19§
mukaisesti. Rekisterin henkilötietoja käytetään uutiskirjeen lähettämiseen. Lisäksi rekisterin avulla
voidaan kerätä tietoja markkinatutkimuksiin taikka muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin
lähetyksiin, sekä tilastollisiin tarkoituksiin.
5. REKISTERIN TUOTESISÄLTÖ
Rekisteri koostuu uutiskirjeen lähettämisen hyväksyneistä henkilöistä. Rekisterin asiakkaiden
tietosisältö on sähköposti ja etunimi.
6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Ensimmäinen uutiskirje on lähetetty vuoden 2018 osallistujille. Jatkossa uutiskirje lähetetään
uutiskirjeen tilauksen vahvistaneille henkilöille. Lisäksi uutiskirjeen voi tilata lomakkeen kautta ja
kiinnostunut on itse täyttänyt tämän lomakkeen vaatimat tiedot ja hyväksynyt uutiskirjeen tilauksen.
7. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET
Henkilötietoja luovutetaan vain yksilöidyn tietopyynnön perusteella siihen oikeutetuille henkilöille.
8. TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE
Itämeri Maratonin uutiskirjeet lähetetään amerikkalaisen mailchimppalvelun kautta. Tietoja ei
luovuteta kolmansille osapuolille ilman lupaa.
9. REKISTERISUOJAUKSEN PERIAATTEET
Uutiskirjerekisteri sijaitsee mailchimp-palvelussa. Rekisteritietoihin pääsee käsiksi ainoastaan
rekisterinpitäjä ja mailchimp-palvelun pääkäyttäjä. Rekisterinpitäjällä on ainoastaan tietojen
käyttöoikeus.
10. REKISTERITIETOJEN SÄILYTYS, ARKISTOINTI JA HÄVITTÄMINEN
Itämeri Maratonin uutiskirjeet lähetetään amerikkalaisen mailchimppalvelun kautta. Rekisteri
säilytys ja arkistointi tapahtuu kyseisessä palvelussa. Tarpeettomat tiedot hävitetään.
11. REKISTERÖIDYN TARKASTUSOIKEUS, KORJAAMINEN JA KIELTO-OIKEUS
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteritiedot (henkilötietolaki 26 §).
Rekisteröidyllä on oikeus tutustua ja nähdä häntä itseään koskevat tiedot ja pyynnöstä saada niistä
kopiot. Tarkastusoikeus toteutetaan viivytyksettä. Rekisteröidyllä on mahdollisuus poistaa itsensä
rekisteristä helposti.
Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta
oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, tarkoituksen kannalta virheellinen,
tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto (henkilötietolaki 29 §). Rekisteröidyllä on

oikeus vaatia tiedon korjaamista. Tieto korjataan ilman aiheetonta viivytystä. Rekisteröidyllä on
oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramarkkinointiin sekä markkinointi- tai
mielipidetutkimuksiin ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjälle. Oikaisu- /kieltopyyntö tehdään
kirjallisesti ja toimitetaan rekisterinpitäjälle. Rekisteröidyn henkilöllisyydestä varmistutaan ja
tarvittaessa se tarkistetaan.
12. HENKILÖKUNNAN PEREHDYTTÄMINEN
Työntekijät on perehdytetty verkossa ja sähköpostilla toimimisen turvallisiin periaatteisiin.
13. MAHDOLLISET RISKIT
Mahdollisina tietoturvariskinä tällä hetkellä pidetään tietoturvamurtoa yrityksen verkkosivuille tai
henkilökohtaisille tietokoneille. Tietokoneiden tietoturvaa ylläpidetään yhden tietoturva-alan
markkinajohtajan suojaohjelmilla sekä tietokoneiden käyttöjärjestelmän omin suojamenetelmien,
kuten salasanojen avulla.

