
 
 
 
 

 
 
 

 

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste  

1. Rekisterinpitäjä  

Centrum Balticum  
Vanha Suurtori 7, 20500 Turku  
centrumbalticum@centrumbalticum.org  
 

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö  

Varajohtaja Kirsi Ahlman 
Vanha Suurtori 7, 20500 Turku  
Puh. 040 088 5593 
kirsi.m.ahlman@centrumbalticum.org  
 

3. Rekisterin nimi  

Pullopostin jakelulista  
 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)  

Centrum Balticum käyttää rekisteriä Pulloposti -asiantuntijakolumnin lähetykseen sekä listalla olevien ja 
listalta poistuneiden henkilöiden lukumäärän tilastoimiseen.  
 

5. Rekisterin tietosisältö  

Rekisteri sisältää käyttäjän sähköpostiosoitteen ja rekisteriin liittymispäivämäärän. 
 

6. Säännönmukaiset tietolähteet  

Henkilöiden Centrum Balticumin tapahtumiin ilmoittautumislomakkeella antamat, www-sivujen kautta 
lähettämät tai henkilökohtaisesti ilmoittamat tiedot sekä Centrum Balticum normaalissa toiminnassa esille 
tulevat sähköpostiosoitteet.  
 

 7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle  

Tietoja ei luovuteta ulkopuoliseen käyttöön.  
 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet  

  



 
 
 
 

A. Manuaalinen aineisto  
Manuaalista aineistoa ei ole.  
 
 B. ATK:lle tallennetut tiedot  
Tietojen tekniseen suojaukseen käytetään sähköisen aineiston ja nettisivuston standardimene- 
telmiä.  
 

 9. Rekisteritietojen tarkistusoikeus  

Pullopostin jakelurekisteriin kirjatulla on oikeus tarkistaa henkilökohtaisen pyynnön perusteella  
rekisterissä olevien itseään koskevien tietojen oikeellisuus ja ajantasaisuus. Rekisteröity voi  
esittää tarkastusoikeutta koskevan pyynnön henkilökohtaisesti tai kirjallisesti Centrum Balticu- 
min henkilökunnalle. Tietojen tarkistus voidaan toteuttaa välittömästi. Rekisteriin ei sisälly sel- 
laisia tietoja, joiden osalta tarkastusoikeutta ei voisi toteuttaa.  
 

 10. Rekisteritietojen korjaaminen  

Tiedot korjataan viipymättä henkilön oman ilmoituksen mukaisesti ajantasaisiksi. Tiedon kor- 
jaamisesta huolehtii Centrum Balticumin henkilökunta. Henkilökunta korjaa välittömästi itse  
huomaamansa virheet.  
 

 Henkilötietolaki (523/99) 10 §  

Rekisteriseloste  
Rekisterinpitäjän on laadittava henkilörekisteristä rekisteriseloste, josta ilmenee:  
1. rekisterinpitäjän ja tarvittaessa tämän edustajan nimi ja yhteystiedot;  
2. henkilötietojen käsittelyn tarkoitus;  
3. kuvaus rekisteröityjen ryhmästä tai ryhmistä ja näihin liittyvistä tiedoista tai tietoryhmistä;  
4. mihin tietoja säännönmukaisesti luovutetaan ja siirretäänkö tietoja Euroopan unionin tai Eu- 
roopan talousalueen ulkopuolelle; sekä  
5. kuvaus rekisterin suojauksen periaatteista.  
 
Rekisterinpitäjän on pidettävä rekisteriseloste jokaisen saatavilla. Tästä velvollisuudesta voi- 
daan poiketa, jos se on välttämätöntä valtion turvallisuuden, puolustuksen tai yleisen järjestyk- 
sen ja turvallisuuden vuoksi, rikosten ehkäisemiseksi tai selvittämiseksi taikka verotukseen tai  
julkiseen talouteen liittyvän valvontatehtävän vuoksi.  
 
 
Sivua muokattu viimeksi 18.04.2017 


