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1.
Millä perusteella ja mihin
tarkoitukseen keräämme tietoja?

2.
Millaisia tietoja saamme ja
keräämme?
3.
Kuinka kauan tietoja säilytetään?

4.
Millaisia oikeuksia sinulla
rekisteröitynä on?

Kyseessä on Kymsoten Tulevaisuuden sote-keskus ja rakenneuudistus-hankkeiden sähköinen uutiskirje. Uutiskirje ilmestyy noin
kahden kuukauden välein, ja lähetetään Kymsoten esimiehille, johdolle, kuntapäättäjille ja -toimijoille sekä järjestöjen yhteistyökumppaneille. Uutiskirje on myös vapaasti tilattavissa verkosta.
Uutiskirje kertoo hankkeiden kuulumisia ja ajankohtaisia, kehitettäviä asioita sekä tuloksia.
Uutiskirje lähetetään henkilökohtaiseen sähköpostiin.
Uutiskirjeen voi milloin tahansa perua Peruuta uutiskirje -linkistä,
joka on jokaisen Uutiskirjeen lopussa.
Osoitelähde: Kymsoten sidosryhmät ja uutiskirjeen tilaajat.
Keräämme ja ylläpidämme ainoastaan tilaajien sähköpostilistaa eli
sähköpostiosoitteita. Tilaajalista muodostuu Liana mailer-sivustolle
kymsote-soteuutiskirje.mail

Tilaaja voi milloin tahansa peruuttaa tilauksen ja poistua sähköpostilistasta, tai poistaa kaikki tietonsa listalta.
Rekisteröidyn eli sinun oikeuksistasi säädetään EU:n tietosuoja-asetuksessa sekä tietosuojalaissa.
Rekisterinpitäjän on kyettävä vahvistamaan tietosuojaoikeuksiaan käyttävän henkilöllisyys. Jos rekisteröityä ei voida tunnistaa, hän ei voi käyttää
oikeuttaan. Rekisteröity voi kuitenkin toimittaa lisätietoja tunnistamista
varten Rekisteröidyn oikeudet ovat:
 oikeus saada informaatio henkilötietojen käsittelystä
 saada pääsy tietoihin
 oikaista tietoja
 poistaa tiedot (suostumuksen peruuttaminen)
 rajoittaa tietojen käsittelyä
 siirtää tiedot järjestelmästä toiseen (suostumuksen perusteella kerätyt
tiedot)
 olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi ilman laillista
perustetta

5.
Ketkä vastaanottavat tietojasi?
6.
Siirrämmekö tietoja EU- tai ETAmaiden ulkopuolelle?

7.
Miten suojaamme henkilötietoja?

Voit lukea tarkemmin oikeuksistasi www.kymsote.fi/tietosuoja- sivuilta
sekä https://tietosuoja.fi/rekisteroidyn-oikeudet
Tietoja ei luovuteta Kymsoten ulkopuolisille.
Pääsääntöisesti rekisteritietoja ei siirretä EU:n tai ETA alueen ulkopuolelle. Rekisteritietoja voidaan luovuttaa EU:n tai ETA alueen ulkopuolelle
vain, jos vastaanottavan maan on komission päätöksellä katsottu varmistavan riittävän tietosuojan tason tai että siirto toteutetaan yleisessä tietosuoja-asetuksessa (2016/679) mainittuja asianmukaisia suojatoimia soveltaen.
Sähköisessä muodossa tiedot säilytetään Kymsoten suojatussa verkossa,
johon ulkopuolisten pääsy on tietoteknisesti estetty.
Fyysisesti laitteet sijaitsevat tiloissa, joihin ulkopuoliset eivät pääse. Myös
oman ylläpitohenkilöstön pääsy tiloihin on tarkasti rajoitettu.
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Tietojen käyttöoikeudet on rajattu organisaation sisällä käyttäjäryhmittäin
työtehtävien perusteella.
Tietojen käyttö on mahdollista toimikortti/PIN-koodi -kirjautumisella tai
käyttäjätunnus-salasanayhdistelmällä.
Salassapito- ja vaitiolovelvollisuus jatkuu myös palvelussuhteen päätyttyä.
Rekisteritietojen käsittelyä ja katselua valvotaan käyttölokitietojen avulla
suunnitelmallisesti sekä tarvittaessa.

8.
Keneltä voit kysyä lisätietoja?

Henkilötietojen käsittelyn riskiarvio tehdään säännöllisesti
Milja Helin
Viestinnän kehittämispäällikkö
milja.helin(at)kymsote.fi
vaihde 05 22051
tai
Ninni Taavitsainen
Kehittämispäällikkö
ninni.taavitsainen(at)kymsote.fi
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