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REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE 
Tämä on Satafood Kehittämisyhdistys ry:n EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen 

rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 16.8.2018. Viimeisin muutos 6.2.2023. 

  

1 

Rekisterin- 

pitäjä 

Nimi 

Satafood Kehittämisyhdistys ry  

Y-tunnus 

1576995-5 

Osoite 

Viialankatu 25, 32700 Huittinen 

Yhteystiedot 

satafood@satafood.net 

2 

Yhteyshenkilö 

rekisteriä 

koskevissa 

asioissa 

Nimi 

Kehittämispäällikkö Tuuli Pirttikoski 

Osoite 

Viialankatu 25, 32700 Huittinen 

Yhteystiedot 

tuuli.pirttikoski@satafood.net, puh. 040 183 9995 

3 

Rekisterin nimi 

 

Asiakasrekisteri 

 

4 

Henkilötietojen 

käsittelyn 

tarkoitus  

Henkilötietoja käsitellään tarkoituksissa, jotka liittyvät jäsenistö- ja asiakassuhteiden 

sekä sidos- ja yhteistyökumppanisuhteiden hoitamiseen, hallinnointiin ja 

kehittämiseen, palvelujen tarjoamiseen ja toimittamiseen sekä laskutukseen liittyen.  

Lisäksi henkilötietoja käsitellään viestinnässä ja markkinoinnissa. 

5 

Rekisterin 

tietosisällöt 

Henkilön nimi, yritys/organisaatio, tehtävänimike, yhteystiedot (puhelinnumero, 

sähköpostiosoite, osoite, www-sivut), laskutustiedot, osallistuminen koulutuksiin ja 

tapahtumiin, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot. 

6 

Säännönmukaiset 

tietolähteet 

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä henkilöltä itseltään.  

Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös julkisista rekistereistä. 

Asiakkaalla on oikeus kieltää hänelle kohdistettu markkinointi ja viestintä.  

7 

Tietojen  

säännönmukaiset 

luovutukset 

Rekisteröidyn tietoja ei luovuteta eteenpäin mihinkään tarkoitukseen, poikkeuksena 

pakottava lainsäädäntö. 

Rekisterin ylläpitäjällä on mahdollisuus käyttää sähköpostiosoitetta myös muuhun 

sähköpostiviestintään suostumuksella. 

8 

Tietojen siirto      

EU:n tai ETA:n 

ulkopuolelle 

Rekisterin tietoja ei luovuteta eikä siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen 

ulkopuolelle. 
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9 

Rekisterin 

suojauksen 

periaatteet 

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla 

käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisteritietoja säilytetään internet-

palvelimilla ja niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan 

asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä 

palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta 

kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, 

joiden työnkuvaan se kuuluu. Henkilötietoja säilytetään lisäksi rekisterinpitäjän 

lukituissa kaapistoissa asianmukaisella tavalla. 

10 

Tarkastus- 

oikeus 

Jokaisella on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot. Rekisterinpitäjän on 

toimitettava kaikki tiedot rekisteröidystä, jos hän näin pyytää. Tiedot on annettava 

kirjallisesti. Jos rekisteröity esittää pyynnön sähköisesti, tiedot toimitetaan yleisesti 

käytetyssä sähköisessä muodossa. Jos rekisteröity pyytää jäljennöksiä häntä 

koskevista tiedoista, rekisterinpitäjän on toimitettava jäljennös käsiteltävistä 

henkilötiedoista. 

11 

Henkilötietojen 

oikaisu ja 

korjaaminen 

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn 

tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen 

tiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. 

12 

Henkilötietojen  

poistaminen 

Rekisteröidyllä on oikeus tietojensa poistoon sekä siihen, että tietoja ei käsitellä sen 

jälkeen, kun henkilötietoja ei enää tarvita niitä tarkoituksia varten, joita varten ne 

kerättiin. Henkilötiedot on säilytettävä vähintään kolme vuotta siitä, kun Euroopan 

komissio suorittaa ohjelman viimeisen Euroopan unionin rahoitusosuuden maksun. 

Henkilötiedot voidaan anonymisoida henkilötiedot alkuperäisestä paperista tai 

pilvipalvelussa ja sähköisessä järjestelmäkansiossa olevasta PDF-tiedostosta. 

13 

Tietoturva- 

loukkaus 

Henkilötietojen tietoturvaloukkauksen tapahtuessa rekisterinpitäjän on ilmoitettava 

tietoturvaloukkauksesta rekisteröidylle viivytyksettä. 

14 

Muut oikeudet 

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity 

katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan tietosuoja-asetusta. 

 


