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Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (Siun sote)
Tikkamäentie 16
80210 Joensuu
puh. 013 3300 (vaihde)
Rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin vastaa Siun soten
viestintäyksikkö, viestinta@siunsote.fi.
tietosuoja-asiantuntija Mirja Vilpponen, p. 013 330 8269
tietosuoja-asiantuntija Maarit Riikonen, p. 013 330 8260
M-talo 3 krs.
Tikkamäentie 16
80100 Joensuu
Siun soten uutisia, tapahtumia ja muita ajankohtaisia asioita
sisältävien tiedotteiden lähettäminen median edustajille, Siun soten
sidosryhmille sekä tiedotteet tilanneille henkilöille.
Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille, eikä niitä käytetä muihin
tarkoituksiin, kuten suoramarkkinointiin tai mainontaan.
Henkilötietojen käsittelyn perusteena on:
-rekisteröidyltä saatu suostumus (pyyntö liittyä tiedotejakelulistalle)
-rekisterinpitäjän lakisääteisen tehtävän täyttäminen ja oikeutettu etu
(tiedottaminen toiminnasta ja palveluista)
Rekisteriin merkitään vain tiedotteiden lähettämisen kannalta
tarpeelliset tiedot. Näitä tietoja voivat olla henkilön sähköpostiosoite,
nimi, toimituksellinen titteli, henkilön edustama media sekä maakunta
tai ala, jonka parissa henkilö työskentelee.
Tieto on sähköisissä järjestelmissä, eikä siitä synny manuaalista
aineistoa.
Siun sote käyttää sähköpostia tai ePressi.com-tiedotejakelupalvelua
tiedotteiden lähettämiseen median edustajille, Siun soten
sidosryhmille sekä tiedotteet tilanneille henkilöille.
Sähköpostilistalla olevat osoitteet on koottu yleisesti saatavilla
olevista internetlähteistä sekä kyseisiltä henkilöiltä saapuneista
pyynnöistä.
ePressin jakelulistojen osoitteisto on pääosin poimittu ePressin
mediatietokannasta, joka sisältää ePressin informaatikkojen kokoamia
ja ylläpitämiä toimitusten ja toimittajien osoitteita.
Postituslistoja käsitellään ja ylläpidetään ePressi.comtiedotejakelupalvelussa sekä Siun soten sähköpostin osoitteistossa.
Rekisterin tiedot säilytetään ainoastaan sähköisessä muodossa
ePressi.com-tiedotejakelupalvelun palvelimilla sekä Siun soten
sähköpostin osoitteistossa.
ePressin jakelulistoja ja niiden sisältämiä tietoja käsitellään ja
ylläpidetään ePressi-palvelussa. Palvelun ylläpitäjän (Koodiviidakko Oy
/ ePressi.com) tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on
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suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.
Tutustu ePressin rekisteriselosteeseen.

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

Rekisterin sisältämiä tietoja käsitellään huolellisesti ja
luottamuksellisesti. Rekisterin käyttöoikeus on vain niillä Siun soten
henkilökuntaan kuuluvilla, joiden tehtävänkuvaan tiedotteiden
laatiminen ja lähettäminen kuuluu.
Tämän rekisterin perusteella ei tehdä automatisoituja päätöksiä.

Rekisterinpitäjä ei luovuta rekisterin tietoja ulkopuolisille, paitsi
Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä tai jos rekisterinpitäjän
lakisääteisen tehtävän täyttäminen ja oikeutettu etu (tiedottaminen
toiminnasta ja palveluista) niin edellyttää. Tietoja ei myöskään siirretä
Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
ePressin mediatietokannasta puuttuvat osoitteet luovutetaan
ainoastaan tiedotejakelupalvelun ylläpitäjälle (Koodiviidakko Oy /
ePressi.com).
Tietoja ei siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen
ulkopuolelle.
Tietoja säilytetään palvelussa siihen asti kunnes henkilö pyytää
rekisterinpitäjää poistamaan tiedot, toimimaton sähköpostiosoite
poistetaan tai järjestelmän käyttö 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.
Rekisteristä voidaan poistaa tietoja rekisterissä olevan henkilön
vaatimuksesta. Pääsy ja korjaukset omiin tietoihin tapahtuu
lähettämällä pyyntö osoitteeseen viestinta@siunsote.fi. Mainitse
pyynnössä ”ePressi / lehdistötiedotteet”.
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