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1. Rekisterinpitäjä
Centria‐ammattikorkeakoulu Oy (y‐tunnus: 1097805‐3)
Talonpojankatu 2, 67100 Kokkola
+358 (06) 868 0200
2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö
Vastaava henkilö: Jennie Elfving, TKI‐johtaja, 0400 903929, jennie.elfving@centria.fi
Yhteyshenkilö: Katja Koutonen‐Hautala, projektisuunnittelija, 040 7299920, katja.koutonen‐
hautala@centria.fi
3. Tietosuojavastaavan yhteystiedot
Centria‐ammattikorkeakoulu / tietosuojavastaava, Talonpojankatu 2, 67100 Kokkola
tietosuojavastaava@centria.fi, p. (06) 868 0200
4. Rekisterin nimi
Centria uutiskirjeen postituslista
5. Rekisterin käyttötarkoitus
Rekisterin sisältämiä henkilötietoja voidaan käyttää lainsäädännön sallimin tavoin Centria‐
ammattikorkeakoulun uutiskirjeen viestinnässä. Uutiskirje voidaan lähettää Centria‐
ammattikorkeakoulun asiakkaille, yhteistyökumppaneille, alueen yrityksille ja organisaatioille sekä
uutiskirje‐listalle liittyneille.

6. Rekisterin tietosisältö
Rekisterissä voidaan käsitellä seuraaviin tietoryhmiin kuuluvia tietoja:
‐ Nimi
‐ Yritys/organisaatio
‐ Sähköposti

7. Säännönmukaiset tietolähteet
Uutiskirje voidaan lähettää Centria‐ammattikorkeakoulun asiakkaille ja yhteistyökumppaneille.
Tiedot koostuvat Centria‐ammattikorkeakoulun asiakasrekisteristä sekä muista vapaasti saatavilla
olevista tietolähteistä (kuten internetissä olevat yritys‐ tai organisaatiorekisterit).
8. Tietojen säilyttämisaika
Henkilötietoja säilytetään niin kauan, kunnes rekisteröitynyt itse irtisanoutuu postituslistalta tai
muulla tavoin kieltää viestinnän.
9. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Postituslistan tietoja ei luovuteta, myydä tai vuokrata kolmansille osapuolille.
10. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Henkilötietoja (sähköpostiosoite) voidaan siirtää EU‐/ETA‐alueen ulkopuolelle Yhdysvaltoihin.
Tiedonsiirto on välttämätöntä, koska viestinnässämme voimme käyttää MailChimp palvelua (mm.
uutiskirjeet ja suoramarkkinointi). Tiedot siirretään turvallisesti ja lainmukaisesti EU‐U.S. Privacy
Shield ‐järjestelyn puitteissa tietosuojan riittävyyttä koskevan komission päätöksen mukaisesti.

11. Henkilötietojen käsittelijät
Postituslistan tietoja voivat käsitellä rekisterinpitäjän työntekijät voimassa olevan
tietosuojalainsäädännön mukaisesti.
12. Rekisterin suojauksen periaatteet
Tietojärjestelmään tallennetut ja niissä käsiteltävät henkilötiedot on suojattu teknisillä toimenpiteillä
ja niiden käyttöoikeudet on rajattu vain niille henkilöille, joiden työnkuvaan toiminta kuuluu.
13. Tietojen tarkistus‐ ja kielto‐oikeus
Henkilöllä on oikeus saada tarkistaa itseään koskevat tiedot, oikeus vaatia virheellisen
tiedon oikaisua, oikeus kieltää antamiensa tietojen käytön suoramarkkinointi‐ tms. tarkoitukseen
sekä muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa.
14. Tietosuojaselosteen muuttaminen
Kehitämme palvelujamme jatkuvasti ja pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tätä
tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä palveluissamme. Muutokset voivat perustua myös
lainsäädännön muuttumiseen.

