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Liikuntapalveluiden ajankohtaisista asioista tiedottaminen
sähköpostilistalla oleville henkilöille.
Rekisteröidyn antama suostumus tahdosta liittyä
sähköpostilistalle ja uutiskirjeen tilaajaksi.
Rekisteriin tallennetaan seuraavat henkilötietojen ryhmät:
- Etu- ja Sukunimi
- Sähköpostiosoite
- Seura/Yhdistys/Yritys
Rekisteröidyn antama ilmoitus. Tiedot kerätään
tilauslomakkeella, joka on esillä joensuu.fi/liikunta -sivuilla.
Henkilötietoja käsitellään Cremailer -uutiskirjetyökalulla.
Sähköisesti käsiteltävän rekisterin sisältämät tiedot on
suojattu tunnuksin, salasanoin ja käyttöoikeuksin.
Automatisoituja päätöksiä ei tehdä.

Tietoja ei luovuteta eteenpäin.
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.
Tietoja säilytetään rekisterissä toistaiseksi. Rekisteröity
henkilö voi poistaa itsensä listalta milloin tahansa
uutiskirjeen linkistä tai pyytää rekisterin haltijalta
poistamista listalta.
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat
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henkilötiedot.
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojensa oikaisemista tai
poistamista.
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää käsittelyn rajoittamista tai
vastustaa käsittelyä.
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää henkilötietojen siirtämistä
järjestelmästä toiseen/rekisterinpitäjältä toiselle.
Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa antamansa suostumus,
mikäli henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn
antamaan suostumukseen.
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus
Tietosuojavaltuutetun toimistoon, mikäli rekisteröity katsoo,
että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä on rikottu
voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.
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