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Karkkilan kaupungin elinkeinopalveluiden henkilötietolain 10§ mukainen
markkinointiviestinnän rekisteriseloste, asiakas- ja suoramarkkinointirekisteristä

Rekisterinpitäjän tiedot
Nimi Karkkilan kaupunki, elinkeinopalvelut
Postiosoite PL 50, 03601 Karkkila
Käyntiosoite Valtatie 26 B Karkkila
Puhelin 09 4258 3600

Rekisterinpitäjän yhteystiedot
Elinkeinosihteeri Birgitta Holttinen p. 044 553 3429

Rekisterin nimi Karkkilan kaupungin  markkinointiviestintä, asiakas- ja
suoramarkkinointirekisteri

Tietojen käsittelyn tarkoitus
Karkkilan kaupungin sidosryhmien ja asiakasryhmien yhteystietoja kerätään
sähköisiin rekistereihin kaupungin omien ja sidosryhmien palveluiden
tiedottamista ja kaupungin omaa markkinointia varten. Karkkilan kaupungin
palveluiden ylläpitäminen sekä sisäisten ja ulkoisten tehtävien hoitaminen siltä
osin kuin ne liittyvät kaupungin tarjoamiin palveluihin.  Rekisterissä oleville
henkilöille lähetetään joko kirjepostina tai s-postilla ajankohtaisia tiedotteita
Karkkilan kaupungilta. Rekisterin käyttöaika on noin 2 – 5 vuotta.

Rekisterin tietosisältö:
Rekisteri sisältää henkilön etu- ja sukunimen, postiosoitteen, puhelinnumeron ja
s-postiosoitteen sekä asiakasrekisteriin tai markkinointitoimenpiteeseen
liittyvän yhteystiedon.

Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakkaiden luovuttamat tiedot kuten kaupungin yhteystietolomakkeista ja
markkinointikilpailujen lomakkeista kerätyt tiedot.
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Tietojen luovutus:         Tiedot ovat Karkkilan kaupungin omassa käytössä eikä henkilörekisteritietoja
luovuteta ulkopuolisille.

Tietojen siirto EU:n / ETA:n ulkopuolelle:
Henkilörekisteritietoja ei luovuteta EU:n / ETA:n ulkopuolelle

Rekisterin suojauksen periaatteet:
Henkilörekisterin tiedot on suojattu tietoturvallisuudesta
huolehtien lainsäädännössä edellytetyllä tavalla.
Manuaalinen aineisto: Osoitetarrat yksityishenkilöiden kirjepostituksessa, näitä
ei arkistoida.
ATK:lla käsiteltävät tiedot: Rekisteri on sisäisessä verkossa. Rekisteriä voidaan
käyttää vain henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla suojatuin
oikeuksin. Tietoja käsittelevät kaupungin organisaatiossa ne henkilöt, joiden
työtehtäviin näiden rekisteritietojen käsittely kuuluu.

Oikeus kieltää tietojen rekisteröinti
Asiakkaalla on oikeus kieltää Karkkilan kaupunkia käsittelemästä häntä itseään
koskevia tietoja asiakastiedotteita ja suoramarkkinointia varten. Asiakas voi
ilmoittaa rekisteristä poistamisesta elinkeinopalveluihin, s-posti
birgitta.holttinen@karkkila.fi.
Postiosoite Karkkilan kaupunki, elinkeinopalvelut PL 50 03601 Karkkila.

Tiedon korjaaminen Rekisterinpitäjän on joko oma-aloitteisesti tai asiakkaan niin ilmoittaessa
korjattava tai poistettava viipymättä rekisterissä olevat vanhentuneet,
tarpeettomat, puutteelliset tai virheelliset henkilötiedot.


