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1. Rekisterinpitäjä ja 
yhteystiedot 

Palkansaajien hyvinvointi ja terveys PHT ry (jäljempänä PHT ) 
Lintulahdenkatu 10 
00500 Helsinki 
asiakaspalvelu@pht.fi 
 
Tietosuojavastaavan yhteystiedot:  
Tietosuojavastaava 
Pasi Ylitalo / PHT 
puh 020 144 1316 
pasi.ylitalo@pht.fi 
 

2. Henkilörekisterin 
nimi   

PHT ry:n uutiskirje 

3. Oikeusperusteet  
 

Henkilötietoja käsitellään olemassa olevien henkilötietoja ja niiden 
käyttämistä koskevien lakien mukaan. 
 

4. Käyttötarkoitus PHT käyttää henkilöiden itsenä uutiskirjettä tilatessaan antamia tietoja 
PHT:n uutiskirjeen lähettämiseen. 

5. Tietosisällöt 
 

Rekisteröitynä rekisterissä käsitellään rekisteröidyn seuraavia tietoja: 
Nimi 
Sähköposti  

6. Säännönmukaiset 
tietolähteet  
 

LOTU- rekisterin tiedot saadaan henkilöltä itseltään hänen 
täyttäessään joko sähköisen tai paperisen uutiskirjeen 
tilauskaavakkeen. 
 

7. Tietojen 
säännönmukaiset 
luovutukset 
 

PHT ei luovuta tietoja eteenpäin. 

  

8. Tarkastusoikeus Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja 
rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö 
tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle 
henkilölle. 
Tarkastuspyyntö voidaan myös esittää henkilökohtaisesti PHT ry:n 
toimipaikassa yllä mainitussa osoitteessa asiakaspalvelun 
aukioloaikana. 

9. Tietojen siirto 

EU:n tai ETA:n 

ulkopuolelle 

Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen 
ulkopuolelle. 

10. Oikeus tietojen 
oikaisuun 

Rekisteröidyillä on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon 
korjaamista ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjälle. 

11. Rajoitusoikeus Rekisteröity voi pyytää PHT ry:tä rajoittamaan henkilötietojensa 
käsittelyä EU tietosuoja-asetuksen 18 artiklan mukaisesti. 
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Rekisteröidyn tulee esittää pyynnössä riittävät tunnistetiedot itsestään 
ja yksilöidä rajoitettavat tiedot. Rajoituspyyntö tulee toimittaa 
sähköisesti tai kirjallisesti allekirjoitettuna PHT:n tietosuojavastaavalle. 
 

12.  
Suoramarkkinoinnin 
suostumukset ja kiellot 
(oikeus vastustaa) 

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen 
suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun 
suoramarkkinointiin sekä mielipide- ja markkinatutkimukseen 
ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjälle. 

13. Henkilötietojen 
säilytysajat ja 
hävittäminen 
 
 

Tietoja säilytetään toistaiseksi. Vanhentuneet ja käytöstä poistetut 
tiedot hävitetään säännöllisesti. 

14. Rekisterin 
suojauksen periaatteet 
 

PHT varmistaa kattavin teknisin, fyysisin ja hallinnollisin suojatoimin 
henkilötietojen tietoturvallisuuden. Henkilötietoa saavat käsitellä vain 
siihen oikeutetut henkilöt. Tietojen eheydestä ja luotettavuudesta 
huolehditaan ja tiedot ovat saatavilla käyttötarkoituksiinsa, kun niitä 
tarvitaan. Tietoturvallisuuden toteuttamisesta huolehditaan 
henkilötietojen käsittelyn suunnittelusta alkaen kaikissa henkilötietojen 
käsittelyn elinkaaren vaiheissa, aina tietojen tietoturvalliseen 
hävittämiseen saakka. PHT varmistuu kattavin sopimuksin ja 
ohjeistuksin sekä riittävin tarkastuksin myös PHT:n lukuun toimivien 
tietoturvallisesta henkilötietojen käsittelystä. 
 

15. Valitusoikeus 
valvontaviranomaiselle 

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä laittomiksi arvioimistaan henkilötietojen 
käsittelytoimista valitus Tietosuojavirastolle. Lisätietoja valitusoikeuden 
toteuttamisesta www.tietosuoja.fi. 
 

 


