
Tietosuojaseloste – Sähköpostilista 
 

Henkilötietojasi arvostetaan ja niitä käsitellään luottamuksellisesti. Henkitietoja käsitellään 
Suomen- ja Euroopan Unionin -lainsäädännön edellyttämissä rajoissa. Tästä rekisteristä löydät 
tarkemmat sähköpostilistaamme liittyvät henkilötietojen käsittelyä koskevat tiedot.  
 
Päivitetty viimeksi: 12.7.2020 
 

1. Rekisterinpitäjä 
 
Miska Selin 
Tieteenkatu 18 A 59 
33720 Tampere 
 
 

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa 
 
Miska Selin 
info@kalvokeskus.fi 
0456959409 
Tieteenkatu 18 A 59 
33720 Tampere 
 
 

3. Rekisterin nimi 
 
Kalvokeskus.fi sähköpostilista 
 
 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 
 
Rekisterin käyttötarkoituksena on asiakassuhteen ylläpitäminen sähköpostimarkkinoinnin avulla. 
Rekisteröityneille voidaan lähettää tietoa esimerkiksi uusista tuotteita, palveluista ja alennuksista.  
 
 

5. Rekisterin sisältämät tiedot 
 
Tilaajan sähköpostiosoite, sekä mahdollisesti myös etu- ja sukunimet. 

 
6. Miten tietoa kerätään ja saadaan? 

 
Tiedot tätä rekisteriä varten kerätään käyttäjältä itseltään, tai mikäli kyseessä on yritys, voidaan 
tietoja kerätä myös julkisista lähteistä ja julkisilta internet-sivustoilta.  
 
 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset 
 



Tietoja luovutetaan yrityksen yrityksen sähköpostipalvelun tarjoajallemme Mailchimpille, jotta 
voimme lähettää rekisteriin kuuluville sähköpostiviestejä.  
 
 

8. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle 
 
Henkilötietoja siirretään yrityksen Yhdysvalloissa sijaitsevalle sähköpostipalvelun tarjoajalle 
Mailchimpille. 
 

9. Rekisterin suojausperiaatteet 
 
Sivuston ja sen käyttäjän välinen yhteys on suojattu SSL-salausmenetelmällä, ja sivusto käyttää 
datan siirrossa digitaalista sertifikaattia, jotta selaimesi saa varmistettua sivuston identiteetin. 
Tällä pyritään suojaamaan sivuston ja selaimen välinen kommunikointi ulkopuolisilta tahoilta, 
jotka voisivat pyrkiä kaappaamaan tietoa.  
 
Ainoastaan yrityksen työntekijöillä ja yrityksen yhteistyökumppaneilla on oikeus käyttää rekisteriä. 
Kullakin määritellyllä käyttäjällä on tietokantoihin henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana, ja 
he ovat allekirjoittaneet salassapitosopimuksen.  
 

10. Rekisteröidyn oikeudet 
 
Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on rekisterissä. Pyyntö tulee tehdä 
kirjallisesti ottamalla yhteyttä yrityksen asiakaspalveluun suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi, ja se 
on allekirjoitettava. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen julkaiseminen ilmoittamalla siitä 
yrityksen asiakaspalveluun sähköpostitse (info@kalvokeskus.fi) tai rekisterin yhteyshenkilölle. 
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä 
ja suoramarkkinointia sekä markkinatutkimusta varten ottamalla yhteyttä yrityksen 
asiakaspalveluun. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia muutoksia tietoihinsa. Rekisteröidyllä on myös 
oikeus saada tietonsa poistetuksi ja tulla kokonaan unohdetuksi, mikäli tietojen säilyttäminen ei 
ole vallitsevan lainsäädännön vuoksi välttämätöntä (esim. kirjanpito, rikostodisteet) tai avoimet 
laskut ja perintätoimet eivät sitä estä. 
 
 


