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Register 
Finnish Sawmills Association stakeholder register  
 
 
Purpose of processing the data  
Finnish Sawmills Association collects data for the needs of lobbying e.g. communication and digital 
services for members and other stakeholders. 
 
 
Data content 
Finnish Sawmills Association collects the following data: 
– name 
– title 
– organization 
– email address 
– phone number 
– fax 
– one’s social media addresses 
 
Register does not include sensitive information noted in EU’s data protection regulations. 
 
 
Regular data sources 
Information that is combined to the activities of the Finnish Sawmills Association e.g. 
meetings, membership surveys and newsletters that are subscribed by persons. 
 
 
Transferring of personal data 
In principle, the data is not shared with third parties. In some cases the data can be shared with the 
partners of The Finnish Sawmills Association in the purpose of The Finnish Sawmills Association’s 
own activities (e.g. mailing). The register is partly implemented as a cloud service. Therefore data 
may be transferred outside EU/ETA -region. 
 
However, processing of data outside the EU / EEA will only take place if the processor is committed 
to complying with EU data protection regulations and / or the country concerned guarantees an 
adequate level of data protection in a manner approved by law. 
 
  



Data protection 
The personnel of The Finnish Sawmills Association and outsourcing partners providing 
maintenance and support of the various systems of the register have access to the data. Only 
authorized persons can access the data with their own username. Data processing has been 
agreed with outsourcing partners through data processing agreements as required by EU data 
protection regulations. 
 
 
Collecting the data 
Data in the Finnish Sawmills Association stakeholder register is provided by the users. 



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. 


