
 

 
TIETOSUOJASELOSTE SIDOSRYHMILLE 
 

 

 

1. 
Tietosuojaseloste 

 
Tämä tietosuojaseloste kertoo kuinka Suomen Ekonomit – Finlands Ekonomer 
ry käsittelee toimintansa tarkoituksen kannalta keskeisten 
yhteistyökumppanien, yhteiskunnallisten vaikuttajien ja median edustajien 
henkilötietoja. 
 

2. Rekisterinpitäjä 
 

 
Suomen Ekonomit – Finlands Ekonomer ry 
Ratavartijankatu 2, 00520 Helsinki 
p. 020 693 200, info@ekonomit.fi 
 

3. Yhteyshenkilö 
rekisteriä koskevissa 
asioissa 
 

 
Yhteiskuntasuhdepäällikkö Riikka Mykkänen 
p. 044 592 9939, riikka.mykkanen@ekonomit.fi  
 
Tietosuojavastaava Joni Haataja 
p. 040 451 6063, joni.haataja@ekonomit.fi   
 

4. 
Henkilötietojen 
käsittelyn tarkoitus / 
oikeusperuste 

 
Henkilötietoja käsitellään rekisterinpitäjän toimintaan liittyvien sidosryhmien, 
yhteistyökumppanien, yhteiskunnallisten vaikuttajien ja median edustajien 
informoimiseksi, palvelemiseksi ja muussa yhteydenpitotarkoituksessa sekä 
rekisterinpitäjän oman toiminnan seuraamiseksi ja kehittämiseksi. 
 
Henkilötietoja voidaan käyttää viestintään, vaikuttamistyöhön, tapahtumista 
tiedottamiseen sekä selvityksiin ja kyselyihin. 
 
Käsittelyperusteena on rekisterinpitäjän oikeutettu etu sekä yleistä etua 
koskevan tehtävän suorittaminen. 
 

5. 
Rekisterin tietosisältö 
ja säilytysajat 

 
• Etu- ja sukunimi 
• Yhteystiedot 
• Työpaikkatieto, ammattinimike ja -asema 

 
Henkilötietoja säilytetään niin kauan, kun henkilön asema on merkityksellinen 
rekisterinpitäjän toiminnan tarkoituksen kannalta. 
  

6.  
Henkilötietoja kerätään toimijan julkisilta verkkosivuilta ja henkilöiltä itseltään. 
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Säännönmukaiset 
tietolähteet 

 

7. 
Tietojen 
säännönmukaiset 
luovutukset 

 
Henkilötietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneille 
viestintätoimenpiteitä varten. 
 

8. 
Tietojen siirto EU:n tai 
ETA:n ulkopuolelle 

 
Henkilötietoja säilytetään pääsääntöisesti EU:n ja Euroopan talousalueella. 
Henkilötietoja voidaan siirtää EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle 
silloin, kun toimeksiantoa hoitava yhteistyökumppani on sijoittautunut näiden 
alueiden ulkopuolelle. Tällöin henkilötietojen asianmukaisesta suojatoimista 
huolehditaan tietosuojalainsäädännön kuten EU:n yleisen tietosuoja-
asetuksen edellyttämällä tavalla.  
 

9. 
Rekisterin suojauksen 
periaatteet 

 
Henkilöistä kerätään vain sellaisia henkilötietoja, jotka ovat välttämättömiä ja 
tarpeellisia käsittelytarkoituksen kannalta. Tietoja ei kerätä eikä säilytetä 
suurempia määriä eikä kauemmin kuin on tarpeellista kyseiseen 
tarkoitukseen. 
 
Henkilötietoja sisältävä aineisto on suojattu asianmukaisin teknisin ratkaisuin. 
Tietoihin, ohjelmiin ja järjestelmiin pääsy on rajattu vain sellaisille henkilöille, 
jotka tarvitsevat työssään tehtäviä hoitaville henkilöille teknisin keinoin 
(käyttäjätunnukset ja salasanat). 
 
Rekisteritietoja säilytetään rekisterinpitäjän määräämissä tietokannoissa. 
Manuaalinen aineisto säilytetään mapitettuna lukitussa kaapissa tai 
arkistotilassa. 
 
Toimitilat on lukittu ja kulku toimitiloihin on valvottua. 
 
Henkilötietoja käsittelevät henkilöt ovat salassapitosopimuksen alaisia ja eivät 
näin ollen saa luovuttaa käsittelemäänsä tietoa eteenpäin. 
 

10. 
Tarkastusoikeus 

 
Henkilöllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat henkilötiedot. Tarkastusoikeus 
on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna. 
 
   

11. 
Oikeus vaatia tiedon 
korjaamista 

 
Henkilöllä on oikeus vaatia epätarkan, virheellisen tai vanhentuneen tiedon 
korjaamista, tai tietyissä tilanteissa tiedon poistamista. Korjauspyyntö on 
tehtävä kirjallisesti ja riittävän yksilöidysti.  
 

12. Muut 
henkilötietojen 

 



 

 
käsittelyyn liittyvät 
oikeudet 

Henkilöllä on oikeus vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista esimerkiksi, 
jos hän odottaa vastausta tietojensa poistamista tai oikaisemista koskevaan 
pyyntöön. 
 
Jos henkilö on itse toimittanut rekisterinpitäjälle henkilötietojaan, on hänellä 
oikeus pyytää omien henkilötietojensa siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle, 
jos tietojen käsittelyperusteena on sopimus ja henkilötietojen käsittely on 
automaattista. Siirto-oikeus ei koske manuaalisia arkistoja tai muista lähteistä, 
kun henkilöltä itseltään kerättyjä henkilötietoja. 
 
Henkilöllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valitusviranomaiselle 
katsoessaan, että hänen tietosuoja-asetuksen perustuvia oikeuksiaan on 
loukattu. 
 
Yllä mainittuihin oikeuksiin (kohdat 10-12) liittyvät pyynnöt osoitetaan 
kirjallisesti tämän tietosuojaselosteen kohdassa 2 mainitulle yhteyshenkilölle. 
 
Tähän tietosuojaselosteeseen voidaan tehdä muutoksia esimerkiksi 
lainsäädännön muuttuessa. Päivitetty 10.11.2022 
  
 

 


