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Tarkoituksena on Siun soten julkaisemien uutiskirjeiden jakelu.
Uutiskirjeissä viestitään tilaajille uutisia, tapahtumia ja muita
ajankohtaisia asioita.
Uutiskirjeenä julkaistavassa henkilöstötiedotteessa kerrotaan
henkilöstölle ja luottamushenkilöille organisaation sisäisistä
ajankohtaisista asioista.
Henkilötietojen käsittely perustuu henkilöstötiedotteen tilaajan
antamaan suostumukseen, joka tapahtuu tilauksen yhteydessä.
Luottamushenkilöiden osalta perusteena on EU:n yleisen tietosuojaasetuksen 6 artiklan 1 a-kohta (rekisteröity on antanut
suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn yhtä tai useampaa
erityistä tarkoitusta varten)
Rekisteriin merkitään vain henkilöstötiedotteen lähettämisen kannalta
tarpeelliset tiedot. Näitä tietoja ovat henkilön sähköpostiosoite sekä
nimi, jos tilaaja on sen ilmoittanut. Rekisteriin kertyy myös tieto siitä,
milloin henkilö on liittynyt tai liitetty postituslistalle.
Tieto on sähköisessä järjestelmässä, eikä siitä synny manuaalista
aineistoa.
Tietolähteenä on tilaajan ilmoitus uutiskirjeen tilaamisesta.
Henkilöstötiedotteen postituslistan tietolähteenä on lisäksi
luottamushenkilöiden Siun sotelle ilmoittamat yhteystiedot.
Henkilöstön yhteystietoja ei ylläpidetä eikä käsitellä järjestelmässä,
vaan tiedote lähetetään erikseen sähköpostista.
Postituslistoja käsitellään ja ylläpidetään Creamailer viestintäohjelmistossa.
Rekisterin käyttöoikeus on vain niillä henkilöillä, joiden
tehtävänkuvaan kuuluu uutiskirjeiden laatiminen. Tietosuojatietojen
käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus ja tietosuoja-asetuksen mukaisesti
tietoturvasta ja tietosuojasta on ohjeistettu ja koulutettu henkilöstöä.
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Uutiskirjejärjestelmän palvelun toimittaja on Creamailer, jonka kanssa
on sovittu henkilötietojen käsittelystä tietosuoja-asetuksen
mukaisesti.
Creamailer-järjestelmän postituslistalla olevat henkilöt voivat itse
perua henkilöstötiedotteen. Tällöin kaikki tilaajan yksilöivät tiedot
poistuvat järjestelmästä.

10. Automatisoitu päätöksenteko,
mukaan lukien profilointi (EU:n
tietosuoja-asetuksen artikla 22)
11. Tietojen säännönmukaiset
luovutukset
12. Tietojen siirto EU:n tai ETA-alueen
ulkopuolelle
13. Henkilötietojen säilytysaika

14. Rekisteröidyn oikeudet

Valtuustokauden vaihtuessa poistetaan aiemmat
luottamushenkilöiden yhteystiedot ja luodaan uusi postituslista.
Tämän rekisterin perusteella ei tehdä automatisoituja päätöksiä.

Tiedot luovutetaan ainoastaan järjestelmän toimittajalle (Creamailer
Oy).
Tietoja ei siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen
ulkopuolelle.
Tietoja säilytetään palvelussa siihen asti kunnes tilaaja lopettaa
uutiskirjeen tilauksen, pyytää rekisterinpitäjää poistamaan tiedot,
toimimaton sähköpostiosoite poistetaan automaattisesti tai kyseisen
uutiskirjeen ilmestyminen lakkaa.
Rekisteröidyllä on oikeus:
- tarkastaa itseään koskevat henkilötiedot,
- oikeus pyytää tietojensa poistamista tai oikaisemista,
- peruuttaa antamansa suostumus tietojen käyttöön,
- tehdä valitus Tietosuojavaltuutetun toimistoon, jos rekisteröity
katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä on rikottu
voimassaolevaa tietosuojalainsäädäntöä.
Pääsy ja korjaukset omiin tietoihin tapahtuu lähettämällä pyyntö
viestinta@siunsote.fi. Mainitse pyynnössä uutiskirjeen nimi.

Tikkamäentie 16, M-talo
80210 Joensuu

Siun sote - Pohjois-Karjalan sosiaali- ja
terveyspalvelujen kuntayhtymä
www.siunsote.fi

