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Laatijan tiedot 

Laadittu (pvm ja nimi) 
13.2.2018 Sanja Starck 

Päivitetty (pvm ja nimi) 

Rekisteritiedot 

1. Rekisterin nimi 
Monetran sähköisten uutiskirjeiden asiakasrekisteri 

2. Rekisterin pitäjä 
Monetra Oy, Nuottasaarentie 5, 90400 Oulu 

3. Rekisterin yhteyshenkilö 
Sanja Starck, viestintäpäällikkö, sanja.starck@monetra.fi 

4. Rekisterin käyttötarkoitus 
Rekisterissä oleville henkilöille lähetetään sähköpostitse uutiskirjeitä ja tiedotteita. Uutiskirjeiden sisältö 
koostuu journalistisesta ja markkinointitarkoitukseen luodusta teksti- ja kuva-aineistosta sekä 
tapahtumatiedotteista.  

Rekisterin tietosisältö ja järjestelmät, tietolähteet, sekä tietojen luovutus 

5. Rekisterin tietosisältö 
Rekisteriin kerätään vain henkilön sähköpostiosoite. Mikäli Rekisteri ei sisällä arkaluontoisena pidettäviä 
tietoja. Rekisterin tietoja ei jatkokäsitellä millään tavalla, eikä niitä luovuteta muille osapuolille.  
 
Rekisterin ylläpitoon käytettävät järjestelmät 
Monetra Oy käyttää The Rocket Science Groupin MailChimp-sähköpostipalvelua suoramarkkinoinnissa ja 
viestinnässä. MailChimpille siirretään edellä mainitut tiedot. MailChimp on yhdysvaltalainen yhtiö, jolloin 
henkilötietoja siirtyy Euroopan Unionin ulkopuolelle. Henkilötiedot ovat kuitenkin suojattuna 
henkilötietolain edellyttämällä tavalla ja MailChimp kuuluu USA:n ja EU:n välisen Privacy Shield -
kehyksen sertifioitujen yritysten listalle. Lisää tietoa MailChimpin sivuilla osoitteessa 
https://mailchimp.com/legal/privacy/.  
6. Säännönmukaiset tietolähteet 
Rekisterin ensisijainen tietolähde on muodostunut Monetran asiakkuuksien yhteyshenkilöistä. 
Rekisteröity voi myös itse tilata uutiskirjeen Monetran www-sivujen kautta.  
7. Rekisterissä olevien tietojen luovutus 
Tietoja ei luovuteta muille osapuolille. 

8. Tietojen luovutuksen peruste, luovutuksesta päättävä henkilö ja yhteystiedot 
Tietoja ei luovuteta muille osapuolille. 

Rekisterin suojaaminen 

9. Rekisterin suojaaminen 
Analoginen aineisto 
Analogista aineistoa ei ole 
Digitaalinen aineisto 
Uutiskirjerekisterin ja siihen käytettävän järjestelmän käyttöoikeudet perustuvat käyttäjätunnukseen. 
Käyttöoikeudet myönnetään tehtäväkohtaisesti ja työtehtäviin perustuen. Käsittelyssä on estetty luvaton 
pääsy henkilötietoihin ja niiden käsittelyyn käytettyihin laitteistoihin, sekä tietojen tai laitteistojen luvaton 
käyttö. 
10. Säännönmukaiset tietojen luovutukset tai siirrot EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle 
Tietoja siirtyy palveluntarjoajan kautta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

Rekisteröidyn tarkastusoikeus, virheellisen tiedon korjaaminen ja rekisteristä 
poistuminen 
11. Rekisteröidyn tarkastusoikeus ja virheellisen tiedon korjaaminen 
Rekisteriin kirjatulla henkilöllä on oikeus tarkistaa, pyytää täydentämään, korjaamaan tai poistamaan 
itseään koskevat, rekisterissä olevat tiedot tai saada tietää, että rekisterissä ei ole häntä koskevia tietoja. 
Pyydettäessä rekisterinpitäjä antaa em. tiedot. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja 
allekirjoitettuna rekisteriyhdyshenkilölle tai se voidaan esittää henkilökohtaisesti edellä mainitussa 
osoitteessa. Rekisteriin kuuluva henkilö voi milloin tahansa poistaa tietonsa rekisteristä käyttämällä 
jokaisessa viestissä olevaa peruutus-toimintoa tai lähettämällä poistopyyntö sähköpostitse rekisterin 
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ylläpitäjän yhteyshenkilölle. Järjestelmä poistaa automaattisesti rekisteristä sähköpostiosoitteet, jotka 
eivät vastaanota uutiskirjeitä tai eivät ole käytössä. 

 


