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TIETOSUOJASELOSTE: DANCESPORT.FI UUTISKIRJEREKISTERI 

Tämä tietosuojaseloste sisältää myös henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukaisen rekisteriselosteen tiedot. 

  

1. REKISTERINPITÄJÄ: 

Suomen Tanssiurheiluliitto ry 

Valimotie 10, 00380 Helsinki.  

toimisto@tanssiurheilu.fi 

2. YHTEYSTIEDOT REKISTERIASIOISSA: 

Suomen Tanssiurheiluliitto ry/tietosuoja 

Valimotie 10, 00380 Helsinki.  

toimisto@tanssiurheilu.fi 

3. REKISTERIN NIMI: 

dancesport.fi uutiskirjerekisteri 

4. REKISTERIN TIETOJEN KÄYTTÖTARKOITUS: 

Rekisteriä käytetään dancesport.fi -verkkosivun asiakassuhteiden hoitamiseen, viestintään ja markkinointiin 

sekä uutiskirjeiden arkistointiin.  

Tietojen säilytyksen elinkaari: uutiskirjeiden käytön seurantatiedot n. 24kk, asiakkaan sähköpostiosoite ja 

uutiskirjepostituslistatieto toistaiseksi.  

Rekisteröity voi kieltää tietojensa käytön uutiskirjeiden lähettämiseen ja suoramarkkinointiin ilmoittamalla 

asiasta rekisterinpitäjälle. 

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ: 

Asiakkaan perustiedot: 

• Asiakkaan sähköpostiosoite. 

• Uutiskirjeen käytön seurantatiedot 

Asiakkuuden perusteella syntyvät tiedot:  

• Uutiskirjepostituslista. 
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 6. REKISTERITIETOJEN LÄHDE: 

Rekisterin tiedot saadaan asiakkaiden itse antamista tiedoista uutiskirjeen tilauksen yhteydessä sekä 

uutiskirjeen teknisen toteutuksen hoitavan järjestelmän seurantatiedoista. 

7. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN 

TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE 

Suomen Tanssiurheiluliitto ei luovuta asiakasrekisterin tietoja yrityksen ulkopuolisille kolmansille tahoille, 

lukuun ottamatta sopimuskumppani Datalatu Oy:n määrättyjä työntekijöitä, jotka toimivat dancesport.fi -

sivuston teknisenä toteuttajana. Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen johdosta osa tiedoista saattaa 

fyysisesti sijaita alihankkijoiden palvelimilla tai laitteistolla. Henkilötietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan 

talousalueen ulkopuolelle. 

8. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET 

Rekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän sähköiseen järjestelmään, joka on suojattu käyttöjärjestelmän 

suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. 

Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin 

rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt 

rekisterinpitäjän työntekijät ja teknisenä toteuttajana toimivan Datalatu Oy:n määritellyt työntekijät. Rekisterin 

sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa. 

9. TARKASTUSOIKEUS 

Asiakkaalla on henkilötietolain perusteella tarkastusoikeus hänestä rekisteriin tallennettuihin tietoihin. 

Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisena kohdassa 2 ilmoitettuun osoitteeseen. 

10. TIEDON PÄIVITTÄMINEN 

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta 

virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon rekisteröidyn vaatimuksesta. 

Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän kohdassa 2 ilmoitettuun osoitteeseen tiedon 

korjaamiseksi. 

11. KIELTO-OIKEUS JA VIRHEELLISEN TIEDON KORJAAMINEN 

Rekisteröidyllä on oikeus lopettaa milloin tahansa uutiskirjeen jäsenyytensä ja siten kieltää uutiskirjeiden 

lähettäminen. Rekisterinpitäjä poistaa tällöin kaikki rekisteröityä koskevat henkilötiedot rekisteristä. 

Rekisteröity voi tehdä lopettamisilmoituksen uutiskirjeessä olevan ”Poistu uutiskirjeestä” -linkin kautta (tai 

tekemällä ilmoitus sähköpostitse tai postitse kohdassa 2 ilmoitettuun osoitteeseen). 

 

Tietosuojaseloste päivitetty 26.5.2018 


