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OSUUSKUNTA TRADEKAN UUTISKIRJEEN JÄSENREKISTERI 

 

Tässä asiakirjassa kuvataan henkilötietojen käsittelyä liittyen Tradekan uutiskirjeen 

rekisteriin. 

 

EU:n tietosuoja-asetus (679/2016) 

Tietosuojalaki (1050/2018) 

 

 

1. Rekisterinpitäjä 

 

Nimi:   Osuuskunta Tradeka 

Osoite:   Hämeentie 19 

Postinumero:   00500 

Postitoimipaikka: Helsinki 

2. Yhteyshenkilö 

 

Vastuullisuusjohtaja Satu Niemelä, Osuuskunta Tradeka 

puh. 040 561 6802 

 

3. Rekisteri 

 

Osuuskunta Tradekan rekisteri Tradekan sähköisen uutiskirjeen tilanneista. Osuuskunta 

Tradeka toimii rekisterin ylläpitäjänä.  

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus) 

 

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on 

henkilön suostumus. 

 

Rekisterin tietoja käytetään 

- Osuuskunta Tradeka -konsernin tiedottamiseen ajankohtaisista aiheista, 

- Osuuskunta Tradeka -konsernin omien sekä Osuuskunta Tradekan yhteistyökumppaneiden 

Tradekan jäsenille tarjoamien jäsenetujen ja -palveluiden markkinointiin, 

- markkinointi- ja jäsentutkimuksiin. 

 

 

5. Kuvaus rekisterin tietosisällöstä 

 

Rekisterissä ovat kaikki Osuuskunta Tradekan sähköisen uutiskirjeen tilanneet. Rekisterin 

tietosisältö koostuu seuraavista tiedoista. Osa tiedoista on käyttötarkoituksesta riippuen 

pakollista antaa, jotta asia voidaan käsitellä tarpeenmukaisella tavalla. 

- tilaajan sähköpostiosoite 

- tilaajan postinumero 

- sähköisen markkinointitoimenpiteiden seurantatiedot 

- lisätiedot: henkilön muut vapaaehtoisesti jättämät tiedot 
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6. Tietojen säännönmukainen luovutus ja tietolähteet 

 

6.1. Tietojen säännönmukainen luovutus 

 

Tietoja käsitellään EU:n tai ETA:n alueella sekä niiden ulkopuolella. 

 

6.2. Säännönmukaiset tietolähteet 

 

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan henkilön itse www-lomakkeella antamista 

tiedoista sekä muista tilanteista, joissa henkilö luovuttaa tietojaan. 

 

7. Rekisterin suojauksen periaatteet 

 

- Rajoitettu pääsyoikeus rekisterikantaan. 

- Rekisterin tiedot sijaitsevat sähköisen viestinnän tietosuojalain mukaisissa suojatuissa 

ympäristöissä. 

- Laitteiston ja järjestelmien mahdollisimman suuren fyysisen koskemattomuuden ja 

turvallisuuden toteuttaminen. 

- Yleisen tietojärjestelmän kautta pääsyoikeus järjestelmään rajoitettu. 

- Rajoitettu pääsy jäsenrekisterijärjestelmään; vain nimetyillä henkilöillä on mahdollisuus 

katsoa ja/tai muuttaa jäsenrekisteritietoja. 

 

 

8. Tietojen elinkaari 

 

Tietoja säilytetään niin kauan kuin uutiskirjetilauksen voidaan katsoa olevan voimassa tai kun 

uutiskirjeen tilannut peruu tilauksensa. 

 

9. Tilauksen peruminen 

 

Uutiskirjetilauksen voi halutessaan perua joko erillisellä pyynnöllä tai jokaisen uutiskirjeen 

mukana tulevalla linkillä. 

 

10. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista 

 

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja 

vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä.  

Mahdollinen korjauspyyntö tehdään sähköpostitse vastaamalla kyseiseen uutiskirjeeseen. 

 

Tietojen tarkastuspyynnön voi tehdä rekisteritietopyynnöllä 

(https://www.tradeka.fi/jasenrekisteri). Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-

asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). 

 

 

 

rekisteritietopyynnöllä
https://www.tradeka.fi/jasenrekisteri
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11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet 

 

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen 

poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi") peruuttamalla uutiskirjetilauksensa. 

Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet 

kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679#d1e2144-1-1

