
    TIETOSUOJASELOSTE  1 (2) 
    Ulkoinen viestintä ja kampanjat 
 
    7.6.2022 
 
 
 
ULKOINEN VIESTINTÄ ja LIITON KAMPANJAT - TIETOSUOJASELOSTE  
 
 
1. REKISTERINPITÄJÄ 
Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry, jäljempänä AKT 
John Stenbergin ranta 6 
00531 Helsinki 
puh. 09 613 110 
 
Tietosuojavastaavat/yhteyshenkilöt: 
Katri Höök & Miia Ronkainen 
John Stenbergin ranta 6 
00530 Helsinki 
puh. 09 613 110 
etunimi.sukunimi@akt.fi 
 
 
2. REKISTERIN NIMI 
 
AKT:n sidosryhmien viestintään sekä liiton järjestämiin järjestökampanjoihin tarkoitettu 
yhteystietorekisteri. 
 
3. HENKILÖTIETOJEN KÄYTTÖTARKOITUS JA KÄSITTELYN OIKEUSPERUSTE 
 
Henkilötietoja käsitellään ulkoisen viestinnän ja AKTn kampanjoiden toteuttamiseksi. Tiedot on 
kerätty sidosryhmien avoimilta nettisivuilta tai sidosryhmä on itse ne toimittanut AKTn käyttöön. 
Kampanjaan osallistuvien tiedot on saatu osallistujilta (suostumus). 
 
Ulkoisen viestinnän ja kampanjoiden toteuttamisen edellytyksenä on, että yhteystiedot ovat 
ajan tasalla. AKT käsittelee yhteystietoja luottamuksellisina. 
 
4. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ 
 
Rekisteriin voidaan tallentaa muun muassa alla lueteltuja tietoja: 
 

• sidosryhmän nimi sekä sitä edustavan henkilön nimi 
• yhteystiedot, kuten osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite 

 
5. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET 
 
Tietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään sekä sidosryhmän avoimilta nettisivuilta ja 
somekanavista. 
 
6. TIETOJEN LUOVUTTAMINEN JA SIIRTÄMINEN 
 
Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta AKT:n ulkopuolelle. Tietoja voidaan luovuttaa kulloinkin 
voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa tahoille, joilla lainsäädännön  
mukaan on oikeus tietojen saantiin. Sähköisesti käsiteltävät rekisterit ovat AKT:n 
palveluntuottajien palvelimilla. AKT:n sekä palvelutuottajien välille on tehty asetuksen vaatimat 
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sopimukset ja ohjeet tietojen käsittelystä. Tietoja ei siirretä Euroopan unionin jäsenvaltioiden 
alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 
 
7. REKISTERIN SUOJAUS 
 
Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot ovat palomuurein, salasanoin ja tarvittavin 
muin tietoturvan toimialalla kulloinkin yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin suojattuja. 
Manuaalisesti ylläpidettävät aineistot sijaitsevat tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty. 
 
8. HENKILÖN OIKEUS TARKASTAA ITSEÄÄN KOSKEVAT HENKILÖTIEDOT 
 
Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa itseään koskevat henkilötiedot. Rekisteröity voi esittää 
tarkastusoikeutta koskevan pyynnön henkilökohtaisesti, kirjallisesti AKT:lle. 
 
Tarkastusoikeus toteutetaan noin kuukauden kuluessa pyynnön esittämisestä. Toimitamme tiedot 
yhtenä jäljennöksenä henkilökohtaisesti henkilöllisyyden todistamista vastaan.  
 
Jos pyyntö on ilmeisen perusteeton tai kohtuuton, erityisesti jos niitä esitetään toistuvasti, 
rekisterinpitäjä voi periä pyynnön toteuttamisesta hallinnollisiin kustannuksiin perustuvan 
kohtuullisen maksun tai kieltäytyä toteuttamasta pyyntöä.  
 
9. HENKILÖTIETOJEN OIKAISEMINEN TAI POISTAMINEN SEKÄ REKISTERÖIDYN OIKEUS 
PYYTÄÄ KÄSITTELYN RAJOITTAMISTA 
 
Rekisteröidyllä on oikeus korjata ja päivittää itseänsä koskevat henkilötiedot sekä pyytää 
henkilötietojensa poistamista sähköisten palvelujen kautta. 
 
10. OIKEUS PERUUTTAA ANTAMANSA SUOSTUMUS 
 
Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumus henkilötietojen käsittelyyn, milloin tahansa, siltä 
osin, kun henkilötietojen käsittely perustuu hänen omaan suostumukseen. Suostumuksen 
peruuttaminen ei vaikuta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun 
käsittelyn lainmukaisuuteen. 
 
11. TIETOJEN SÄILYTTÄMINEN 
 
AKT säilyttää rekisteröidyn henkilötietoja vain niin kauan kuin se on viestinnän vuoksi tarpeen.  
 
12. OIKEUS TEHDÄ VALITUS VALVONTAVIRANOMAISELLE 
 
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle 
(Tietosuojavaltuutettu, Ratapihantie 9, PL 800, 00521 Helsinki tai tietosuoja@om.fi), jos AKT ei 
rekisterinpitäjänä ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä. 
 
13. YHTEYDENOTOT 
 
Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen 
liittyvissä tilanteissa voit olla yhteydessä tietosuojavastaavaan kirjallisesti joko sähköpostitse tai 
postitse. Katso yhteystiedot rekisteriselosteen alussa kohdasta ”1. Rekisterinpitäjä”. 
 


