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Rekisterin nimi
Sahateollisuus ry:n sidosryhmärekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Tietoja käytetään Sahateollisuus ry:n edunvalvontatyön tarpeisiin, joita ovat esim. viestintä ja 
sähköisten palvelujen tarjoaminen jäsenyrityksille ja muille sidosryhmille.

Rekisterin tietosisältö
Rekisteri sisältää tavanomaisia yhteystietoja, joita voivat olla mm.
– nimi
– titteli
– organisaatio
– sähköpostiosoite
– puhelinnumero
– fax
– henkilön sosiaalisen median osoitteet
Rekisteri ei sisällä EU:n tietosuoja-asetuksen tarkoittamia arkaluonteisia tietoja.

Säännönmukaiset tietolähteet
Sahateollisuus ry:n toiminnan yhteydessä saatavat tiedot, esim. toimielimien kokoukset ja 
jäsentiedustelut. Henkilöiden tekemät tiedotetilaukset.

Henkilötietojen luovutukset
Tietoja ei lähtökohtaisesti luovuteta kolmansille osapuolille. Yksittäistapauksissa tietoja voidaan 
luovuttaa Sahateollisuus ry:n kumppanille Sahateollisuus ry:n toiminnan tarpeisiin (esim. postitus).
Rekisteri on toteutettu osin ns. pilvipalveluna, jolloin tietojen luovutusta voi tapahtua myös EU/ETA-
alueen ulkopuolelle.
Tiedon käsittelyä EU/ETA alueen ulkopuolella tapahtuu kuitenkin vain siinä tapauksessa, että 
tiedon käsittelijä on sitoutunut toimimaan EU:n tietosuoja-asetusten mukaisesti ja/tai kyseisessä 
maassa taataan tietosuojan riittävä taso lainsäädännön hyväksymällä tavalla.

Tietojen suojaus
Rekisterin tietoihin on pääsy vain Sahateollisuus ry:n henkilöstöllä sekä rekisterin eri järjestelmien 
ylläpitoa ja tukea tarjoavilla ulkoistuskumppaneilla. Tietoja pääsevät käsittelemään vain käsittelyyn 
oikeutetut henkilöt omilla käyttäjätunnuksillaan.
Tietojen käsittelystä on sovittu ulkoistuskumppaneiden kanssa tiedonkäsittelysopimuksin EU:n 
tietosuoja-asetusten edellyttämällä tavalla.

Tietojen kerääminen
Sahateollisuus ry:n henkilötietorekisterin sisältämät tiedot kerätään rekisteröidyn itsensä antaman 
tiedon perusteella. 
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Oikeus tarkastaa tietonsa
Jokaisella on pääsääntöisesti oikeus tarkastaa henkilörekisteriin talletetut tietonsa. 
Tarkastuspyynnöt osoitetaan rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle yllä olevilla yhteystiedoilla ja 
rekisteröidyn allekirjoituksella varustettuna kirjallisesti tai sähköisesti.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista ja poistamista
Jokaisella on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista tai tai vaatia 
tietojensa poistamista. Pyyntö osoitetaan rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle yllä olevilla 
yhteystiedoilla ja rekisteröidyn allekirjoituksella varustettuna kirjallisesti tai sähköisesti. Henkilöllä 
on oikeus tulla unohdetuksi eli hänen tietonsa voidaan poistaa rekistereistä siinä laajuudessa kuin 
se muiden lakien osalta on mahdollista (Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää 
kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän 
vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietonsa siirrettäväksi sähköisessä muodossa toiselle 
palveluntarjoajalle. 
 
Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa henkilötietojen käsittelyyn antamansa suostumus. 
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramainontaan, etämyyntiä ja muuta 
suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. 
 
Rekisteröidyn pyyntö, suostumuksen peruutus ja kielto osoitetaan rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle 
yllä olevilla yhteystiedoilla ja rekisteröidyn allekirjoituksella varustettuna kirjallisesti tai sähköisesti. 
 
Rekisterinpitäjä säilyttää muita rekisteröityjä henkilötietoja kulloinkin voimassaolevan 
lainsäädännön mukaisesti ja vain niin kauan, kuin niiden säilyttäminen on tarpeen tässä 
tietosuojaselosteessa kuvattujen tarkoitusten toteuttamiseksi. 

Tietoja voidaan säilyttää kirjanpito-, tai muusta pakottavasta lainsäädännöstä johtuen kyseisen lain 
säännösten mukaisesti myös asiakassuhteen tai muun henkilötietojen käsittelyperusteen 
päättymisen jälkeen. 
 
 
Verkkosivustolla vieraileva voi tyhjentää tai estää evästeet ja muun seurannan selaimen tai laitteen 
asetuksista, mutta tämä voi heikentää käyttäjäkokemusta tai aiheuttaa toimintahäiriöitä 
verkkosivuston käytössä. Evästeiden tyhjentäminen ei lopeta kokonaan tiedon keruuta.

Mahdollisista tietoturvarikkomuksista ilmoittaminen
 
Mikään tiedonsiirtomenetelmä tai sähköinen tallennusmuoto ei ole sataprosenttisen turvalllinen 
eikä inhimillisten virheiden poissulkeminen ole käytännössä koskaan täysin mahdollista. 
Sahateollisuus ry tekee kaikkensa, jotta sen rekisterit olisivat turvassa ja tekee aktiivista seurantaa 
ja alihankkijoidensa turvallisuuden analysointia. Mikäli kaikista ponnisteluista huolimatta 
tietoturvallisuutta loukataan, ilmoitetaan rikkomuksesta viipymättä sekä viranomaisille että 
asianosaisille, jotta he voivat ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin mm. vaihtamalla salasanansa.

Oikeus valitukseen

Mikäli rekisterinpitäjä ei noudata tämän selosteen mukaisia käytäntöjä, rekisteröidyllä on oikeus 
tehdä kantelu valvontaviranomaiselle. Valvova viranomainen on tietosuojavaltuutettu.


