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MAL-verkoston tietosuojaseloste (isäntäkuntana Tampereen 

kaupunkiseudun kuntayhtymä)  

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. 

Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen. 

1. Rekisterinpitäjä  

Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä joka hallinnoi MAL-verkostoa 

Yhteystiedot:  

Kelloportinkatu 1 C 

33100 Tampere 

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa  

Tero Piippo 

Kelloportinkatu 1 C 

33100 Tampere  

0400-388735 

tero.piippo@tampereenseutu.fi 

Tapauksen mukaan mahdollisen tietosuojavastaavan yhteystiedot: 

Tietosuojavastaava 

Vs. seutujohtaja Juhani Pohjonen   

Kelloportinkatu 1 C 

33100 Tampere 

040 587 8557 

juhani.pohjonen@tampereenseutu.fi 

2. Rekisteröidyt  

Rekisteri sisältää MAL-verkoston sidosryhmiin kuuluvien henkilöiden yhteystietoja. MAL-verkoston 

toiminnan rahoittamiseksi on kerätty myös rahoittajien yhteys- ja laskutustiedot.   

3. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus  

MAL-verkosto ei harjoita kaupallista liiketoimintaa. Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin 

tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:   

 MAL-verkoston toiminnasta tiedottaminen ja uutiskirjeiden lähettäminen 

 MAL-verkoston tapahtumien kuten seminaarien, työpajojen ja muiden tapaamisten toteutus 

 MAL-verkoston kehittämishankkeisiin liittyvät kyselyt ja haastattelut 
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4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot  

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:  

Yhteystiedot  

 nimi  

 organisaatio ja toimenkuva 

 osoite  

 sähköposti  

 puhelinnumero  

 rahoittajilta laskutustiedot 

5. Rekisteröidyn oikeudet  

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen 

yhteystiedot  

Tarkastusoikeus  

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.   

Oikeus tietojen oikaisemiseen 

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot. 

Vastustamisoikeus  

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty 

lainvastaisesti.   

Poisto-oikeus  

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme 

poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida 

poistaa.   

Suostumuksen peruuttaminen 

Kun rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen,  voi rekisteröity 

peruuttaa suostumuksen. 

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle  

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia 

saadaan ratkaistua.  

Valitusoikeus  

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme 

henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.  

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:  www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html  

http://www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html
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5. Säännönmukaiset tietolähteet  

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:   

 sidosryhmien edustajilta itseltään 

 aiemmista julkisista rekistereistä 

 poimittuina internetistä 

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset  

Tietoja ei luovuteta MAL-verkoston toiminnan ulkopuolisiin markkinointitarkoituksiin eli MAL-verkosto ei 

välitä rekisteriä ja henkilötietoja itse eteenpäin kaupallisten toimijoiden suoramarkkinointiin. Mikäli 

henkilötietojen luovutetaan yrityksille ja konsulteille, on toiminnan liityttävä silloin MAL-verkoston omaan 

toimintaan, tapahtumaan tai hankkeeseen jonka toteutukseen konsultti liittyy. Tällöin kyseinen yritys tai 

konsultti on sitoutunut noudattamaan tietosuoja-asetuksen vaatimuksia. MAL-verkoston uutiskirjeen 

välittäjänä käytetään Jenga Markkinointiviesti Oy:ä joka noudattaa tietosuoja-asetuksen vaatimuksia.   

7. Käsittelyn kesto  

 Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti MAL-verkoston projektitoiminnan ajan, jonka jälkeen 

rekisteritietoja voidaan hyödyntää Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän muussa vastaavassa 

toiminnassa  

 Rekisteröity pääsee poistumaan itse ilmoittamalla siitä MAL-verkoston koordinaatiolle.   

8. Henkilötietojen käsittelijät   

MAL-verkoston koordinaatio sekä Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän seututoimiston työntekijät  

käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle 

osapuolelle (Jenga Markkinoinitiviestintä Oy), jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja 

käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.  

9. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle  

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.   

10. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi  

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.  

 


