
Henkilötietojen käsittely Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n uutis- 

ja tapahtumakirjerekisterissä 
 

1.  
Rekisterin nimi  

  
Rekisterin nimi on Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n uutis- ja 
tapahtumakirjerekisteri.  
  

2.  
Rekisterinpitäjä 
ja rekisterin 
yhteyshenkilö  

  
Rekisterinpitäjä on Elinkeinoelämän keskusliitto EK (jäljempänä EK) (osoite 
Eteläranta 10, 00130, puhelin 09 420 20, sähköposti ek@ek.fi).  
  
Rekisterin yhteyshenkilö EK:ssa on viestinnän asiantuntija Leila Kilpi 
(leila.kilpi@ek.fi, p. 040 060 4768).   
 

3.  
Henkilötietojen 
käsittelyn 
tarkoitus ja 
peruste  

  

Rekisterissä olevia henkilötietoja käytetään sähköiseen tiedottamiseen ja 
uutisointiin. 
 
Henkilötietojen käsittely rekisterissä perustuu EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 
(EU) 2016/679 6 artiklan 1 kohdan a alakohtaan (suostumus) ja f alakohtaan 
(rekisterinpitäjän oikeutettu etu). Oikeutettu etu muodostuu edellä kuvattujen 
tehtävien hoitamisesta.   
 

4.  
Rekisteröityjen 
ryhmät ja 
rekisterin 
sisältämät tiedot  

 
Rekisteri sisältää EK:n uutis- ja tapahtumakirjeitä tilanneiden (rekisteröidyt) 
henkilötietoja.   

Rekisterissä käsitellään seuraavia henkilötietoryhmiä:   

• etu- ja sukunimi 

• sähköpostiosoite 

• tietoja sähköpostien avaamisesta ja niissä olevien linkkien 
klikkaamisesta 

• tieto peruutusilmoituksesta 

5.  
Säännön- 
mukaiset 
tietolähteet 

 

Henkilötiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään. 

6.  
Tietojen 
säännönmukaiset 
luovutukset 

 

EK ei luovuta rekisterin sisältämiä henkilötietoja säännönmukaisesti. 

7.  
Tietojen siirto  
EU:n tai ETA:n 
ulkopuolelle 

 

Rekisterin henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 
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8.  
Tietojen säilytys  

 
Henkilötietoja käsitellään sähköisen tiedottamisen ja uutisoinnin tarkoituksiin 
tilauksen peruutukseen asti.  
 
Peruutuksen jälkeen säilytetään tieto peruutuksesta, jotta voidaan teknisesti 
varmistaa, ettei peruutuksen tehnyt rekisteröity saa enää EK:n uutis- ja 
tapahtumakirjeitä. Peruutuksen tehneiden rekisteröityjen henkilötietojen 
käsittelyn tarpeellisuus arvioidaan pääsääntöisesti kuuden kuukauden välein. 
  

9. 
Tarkastusoikeus  

  

Rekisteröidyllä on oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja rekisterissä 
käsitellään. Rekisteröity voi pyytää tietojensa tarkastamista selosteen 
kohdassa 2 määritetyiltä yhteyshenkilöltä. 

10.  
Oikeus vaatia 
tiedon 
korjaamista sekä 
oikeus pyytää 
tiedon 
poistamista tai 
käsittelyn 
rajoittamista 

  

Rekisteröity voi pyytää kohdassa 2 määritetyiltä yhteyshenkilöiltä, että hänen 
henkilötietonsa korjataan tai täydennetään.  
 
Rekisteröidyllä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksessa määritetyissä 
tilanteissa oikeus pyytää häntä koskevien tietojen poistamista tai tietojen 
käsittelyn rajoittamista.  

11.  
Oikeus peruuttaa 
suostumus ja 
oikeus vastustaa 
henkilötietojen 
käsittelyä 

  

Rekisteröidyllä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeus 
peruuttaa antamansa suostumus sekä oikeus vastustaa henkilötietojen 
käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella.  

12.  
Oikeus tehdä 
valitus tieto-
suojavaltuutetulle 

 

Rekisteröidyllä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeus tehdä 
selosteessa kuvatusta henkilötietojen käsittelystä valitus tietosuoja-
valtuutetulle. 

 


