
 
Kunnallisen nuorisotyön osaamiskeskus Kanuunan 

TIETOSUOJASELOSTE 
 
 
1. Rekisterinpitäjä  
Kunnallisen nuorisotyön osaamiskeskus Kanuuna 
Kirkkokatu 21 E, 15140 Lahti 
 
2. Rekisterin yhteyshenkilö 
Petra Göös 
viestintäsuunnittelija 
Kunnallisen nuorisotyön osaamiskeskus Kanuuna 
p. 044 716 1408 
petra.göös@lahti.fi 
 
3. Rekisterin nimi 
Kanuunan uutiskirjeenjakelu- ja asiakasrekisteri 
 
4. Rekisterin käyttötarkoitus 

  

• Uutiskirjeviestintä ja sen onnistumisen seuranta: toiminnasta, kuten tapaamista, 
koulutuksista ja seminaareista tiedottaminen sekä avaamisten ja klikkausten seuranta 

• Toimintaan osallistumisen mahdollistaminen: erilaisiin tapahtumiin ilmoittautuminen 
ja osallistuminen, esim. verkkotapahtumien osallistumislinkkien lähettäminen 

• Toiminnan kehittäminen: kyselyt 

• Raportointi: esim. toimintaan osallistuneet kunnat. 
 

5. Tietolähteet sekä tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste 
Keräämme henkilötietoja rekisteröidyltä itseltään sähköisten lomakkeiden, kuten 
tapahtumailmoittautumisten ja kyselyjen kautta. Keräämme ja käsittelemme tietoa myös 
uutiskirjeen avauksista ja klikkauksista. Oikeusperusteena on rekisteröidyn suostumus. 
 
6. Rekisterin tietosisältö 
Rekisteriin tallentuvia tietoja ovat: nimi, ammattinimike, paikkakunta, taustaorganisaatio, 
puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Muita mahdollisia tietoja voivat olla esimerkiksi 
ruokavalioihin tai saavutettavuuteen liittyvät erityistarpeet. 
 
7. Tietojen säilytysaika 
Uutiskirjetilauksen yhteydessä kerättyjä tietoja säilytetään siihen saakka, kun vastaanottaja 
peruu tilauksensa tai palvelu lakkaa olemasta. Muiden sähköisten lomakkeiden, kuten 
tapahtumailmoittautumisten kautta kerättyjä henkilötietoja säilytetään rahoittajan edellyttämän 
arkistointiajan mukaan. 
 
8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan 
talousalueen ulkopuolelle 
 
Luovutamme tietoja myös kolmannelle osapuolelle, esim. kouluttajana Kanuunan tarjoamassa 
tilaisuudessa toimivalle henkilölle. 
Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 
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9. Rekisterin suojaus  
Rekisteriä säilytetään Creamailer Oy:n palvelimella, joka on suojattu palomuurilla ja muilla 
tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä. Tietoja voivat käsitellä ainoastaan henkilöt, joilla on 
käyttäjätunnus ja salasana. Huolehdimme siitä, että henkilötietoja käsitellään 
luottamuksellisesti ja vain niiden henkilöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. 
 
10. Rekisteröidyn oikeudet 
 
Tarkastusoikeus 
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on 
talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee tehdä sähköpostitse yhteyshenkilölle. 
 
Tiedon korjaamis- ja poistamisoikeus 
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää korjaamaan, poistamaan tai täydentämään Kanuunan 
hänestä hallussa olevia tietoja. Kirjallinen pyyntö tulee tehdä sähköpostitse yhteyshenkilölle. 
Rekisteröity voi myös kieltää Kanuunaa käyttämästä itseä koskevia tietoja. Kirjallinen pyyntö 
tulee tehdä sähköpostitse yhteyshenkilölle. 
 
Perumis- ja siirto-oikeus 
Rekisteröidyllä on oikeus perua henkilötietojensa käsittelyyn antamansa suostumus. Hänellä 
on myös oikeus saada siirrettyä henkilötiedot toiselle rekisterinpitäjälle. Kanuuna ei vastaa 
tietojen luovutusmuodon yhteensopivuudesta toisen rekisterinpitäjän järjestelmän kanssa. 
 
Rajoittamis-, vastustus- ja valitusoikeus 
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen käsittelyn rajoittamista, jos henkilötiedot ovat 
virheellisiä, jos tietoja ei enää tarvita tai käsittely tapahtuu vastoin lakia. Rekisteröidyllä on 
myös oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä, jos käsittelylle ei ole merkittävää syytä, joka 
syrjäyttää rekisteröidyn oikeudet. Merkittävä syy voi olla esim. oikeudellinen vaade. 
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, mikäli hän katsoo, että 
Kanuuna ei ole käsitellyt henkilötietoja tietosuojalainsäädännön mukaisesti. 
 
11. Verkkosivustot ja evästeiden (cookies) käyttö 
Kanuunan ylläpitämillä verkkosivustoilla (Nuorisokanuuna, Hyvinvoivanuorikuntalainen, 
Ammattiaikuiset, Itsenäistyvänuori, Kanuunakunta) hyödynnetään Google Analytics -palvelua. 
Google Analytics -palvelu on käytössä ainoastaan, mikäli käyttäjä hyväksyy sivuston evästeet. 
Googlelle lähetettävä tieto on anonymisoitua. Lue lisää Google Analyticsin tietojen käsittelystä. 
Sivustomme eivät kerää käyttäjistä automaattisesti muuta tietoa. 
 

https://policies.google.com/privacy/partners?hl=fi

