
REKISTERISELOSTE 

Terveyspuiston uutiskirje 

YKSITYISYYS JA TIETOSUOJA 

Invalidisäätiön asiakastiedot ovat luottamuksellisia. 

Asiakastiedot tallennetaan Invalidisäätiön hallinnoimaan rekisteriin, joka sijaitsee Terveyspuiston 
uutiskirjeiden julkaisupalvelussa. Uutiskirjepalvelussa tiedot voivat olla tallennettuna EU- maiden  lisäksi 
myös Yhdysvalloissa tai muualla EU:n ulkopuolella. Asiakastietoja ei luovuteta ulkopuolisille. 
Invalidisäätiön rekisteriin kerättyjä tietoja voidaan käyttää Invalidisäätiön, sen omistamien palveluntuottajien 
tai Terveyspuiston vuokralaisina toimivien yritysten markkinointiin.  

Asiakas voi halutessaan pyytää rekisteriasioita hoitavalta henkilöltä tietojensa poistamista. 

HENKILÖTIETOLAIN (523/1999) 10§:n MUKAINEN REKISTERISELOSTE 

REKISTERINPITÄJÄ 

Invalidisäätiö sr 

y-tunnus 0201375-3 

www.invalidisaatio.fi 

POSTIOSOITE 

Invalidisäätiö sr 

Tenholantie 10 

00280 Helsinki 

REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ 

Leena Hallamaa 

puhelin:  040 661 5552 
sähköposti: leena.hallamaa@invalidisaatio.fi  

REKISTERIN NIMI 

Terveyspuisto  asiakasrekisteri 
 
REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE  



Henkilö on tilannut verkosta Terveyspuiston uutiskirjeen ja haluaa vastaanottaa tietoa Terveyspuiston 
yritysten tarjoamista palveluista ja tapahtumista. 
 
REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS 

Rekisterin käyttötarkoitus on Invalidisäätiön asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden kiinnostusten 
kohteiden kerääminen ja analysointi. Tietoja voidaan käyttää Invalidisäätiön toiminnan kehittämiseen ja 
tilastollisiin tarkoituksiin. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa. 

Rekisterin tietoja voidaan käyttää Invalidisäätiön omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen 
luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen 
edellä mainituilla tavoilla ilmoittamalla siitä Invalidisäätiön rekisterinhoitajalle, sähköpostitse 
leena.hallamaa@invalidisaatio.fi tai puhelimitse: Leena Hallamaa 040 661 5552. Tällöin asiakkaan tiedot 
poistetaan pysyvästi rekisteristä. 
 
REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT 

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja: 

• Sähköpostiosoite 

Invalidisäätiö voi käyttää sivustoillaan evästeitä käyttökokemuksen parantamiseksi. Evästeet ovat pieniä, 
selaimen pyynnöstä käyttäjän tietokoneelle lähetettäviä ja siellä säilytettäviä tekstitiedostoja. Evästeet voi 
kieltää säätämällä selaimen asetuksia. 

Tietoja ei luovuteta Invalidisäätiön ulkopuolelle, paitsi Suomen viranomaisten toimien sitä edellyttäessä. 

Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä. 

REKISTERIN SUOJAUS 

Henkilörekisterin tietoihin on pääsy ennalta määritellyillä henkilöillä. Tiedot on suojattu käyttäjätunnusten ja 
salasanan avulla sekä muilla tarvittavilla teknisillä menetelmillä. 

TARKASTUSOIKEUS 

Rekisterinpitäjä pitää rekisteriselosteen rekisteröidyn saatavilla. Henkilöllä on Henkilötietolain 26§:n 
mukaisesti oikeus tarkistaa itseään koskevat, rekisterissä olevat tiedot tai saada tietää, että rekisterissä ei ole 
häntä koskevia tietoja. Rekisterinpitäjä samalla ilmoittaa rekisteröidylle rekisterin säännönmukaiset 
tietolähteet ja mihin rekisterin tietoja tyypillisesti käytetään ja luovutetaan. 

Pyydettäessä rekisterinpitäjä antaa em. tiedot. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna 
rekisteriyhdyshenkilölle. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia häntä koskevan virheellisen tiedon korjaamista, 
poistamista ja täydentämistä. Vastaamme viimeistään kahden päivän kuluessa rekisteriä koskeviin 
kysymyksiin ja palautteisiin. 


