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1. Rekisterin nimi Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän uutiskirjeen tilaajat 

2. Rekisterinpitäjä Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä 
 

3. Rekisterinpitäjän 
edustajan yhteystiedot 

Katja Patronen 
viestintäjohtaja 
Keskussairaalankatu 7 
15850 Lahti 
puh. +358 44 482 8282 
etunimi.sukunimi@phhyky.fi / viestinta@phhyky.fi 

4. Tietosuojavastaava ja 
yhteystiedot 

Tietosuojavastava 
Keskussairaalankatu 7 
15850 Lahti 
tietosuoja@phhyky.fi 

5. Rekisteröityjen ryhmät ja 
henkilötietoryhmät 
(rekisterin tietosisältö) 

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: 
- yrityksen tai yksityisen henkilön sähköpostiosoite   
sekä henkilön niin itse halutessa, myös 
- henkilön nimi 
- yritys/organisaatio 

6. Säännönmukaiset 
tietolähteet 

Tietoja kertyy henkilöiden tekemien uutiskirjetilausten kautta tai henkilöiden oltua  
yhteydessä yhtymän edustajiin ja annettua luvan uutiskirjemarkkinointiin. 

7. Henkilötietojen käsittelyn 
tarkoitus 

Tietoja kerätään uutiskirjeen lähettämistä varten. 
Uutiskirjeissä kerätään tietoa niiden avauksista ja klikkauksista, joita käytetään mm. 
viestinnän onnistumisen seurantaan. 

8. Käsittelyn oikeusperuste Käsittelemme henkilötietoja rekisteröidyn suostumuksen perusteella: rekisteri kerätään 
vapaaehtoisen uutiskirjeen tilauksen kautta. 
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9. Tietojen 
säännönmukaiset 
luovutukset, henkilötietojen 
vastaanottajat tai 
vastaanottajaryhmät 

Rekisterissä olevia henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille. 

10. Henkilötietojen siirrot 
kolmansiin maihin 

Rekisterissä olevia henkilötietoja ei siirretä kolmasiin maihin EU- ja ETA- maiden  
ulkopuolelle tai kansainvälisille järjestöille. 

11. Henkilötietojen profilointi 
ja automaattinen 
päätöksenteko 

Henkilötietojen käsittely ei sisällä profilointia tai automaattista päätöksentekoa. 

12. Säilytysaika ja 
poistamisen määräajat 

Henkilötietoja säilytetään, kunnes tilaaja itse poistuu postituslistalta tai pyytää 
osoitteensa poistamista tai uutiskirjeen julkaiseminen lakkaa. 

13. Rekisteröidyn 
informointi 

Rekisteri- ja tietosuojaseloste on nähtävillä yhtymän verkkosivuilla https://paijat-
sote.fi/rekisteriseloste/  

14. Itseään koskeviin 
henkilötietoihin pääsy / 
tarkastusoikeus 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu.  
Tarkastuspyyntö lähetetään rekisterin yhteyshenkilölle kirjallisesti. 

15. Oikeus tietojen 
oikaisemiseen, 
poistamiseen, käsittelyn 
rajoittamiseen, käsittelyn 
vastustamiseen tai oikeus 
siirtää tiedot järjestelmästä 
toiseen. 

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojensa (henkilötiedot, palaute) oikaisemista,  
poistamista tai niiden käsittelyn rajoittamista. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa 
tietojen käsittelyä. Pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterin yhteyshenkilölle.  
 
Rekisteröidyn tietoja ei voida suoraan siirtää toiseen järjestelmään, mutta rekisteröidyllä  
on oikeus pyytää häntä koskevat tiedot. Pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterin  
yhteyshenkilölle 

16. Oikeus peruuttaa 
suostumus 

Rekisteröity voi perua suostumuksensa perumalla uutiskirjeen tilauksen lomakkeen 
kautta tai lähettämällä pyynnön kirjallisesti rekisterin yhteyshenkilölle. 
 

17. Oikeus tehdä valitus 
valvontaviranomaiselle 

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. Valvontaviranomaisena 
oikeusministeriön yhteydessä on tietosuojavaltuutettu. 
Tietosuojavaltuutetun toimisto 
Ratapihantie 9, 6.krs., 00520 Helsinki / PL 800, 00521 Helsinki 
Puhelinneuvonta ma-ke klo 9.00-16.00 puh. 029 56 66777 
Sähköposti: tietosuoja@om.fi 
www.tietosuoja.fi 

18. Tietojen antamisen 
pakollisuus 

Tietojen antaminen on vapaaehtoista. 
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