Tietosuojaseloste – Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto Mediarekisteri
Mediarekisterin perustamispäivä 7.2.2007, päivitetty 14.1.2019
Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä
tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.
1. Rekisterin pitäjä
Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto
Eteläranta 10, 00130 Helsinki
p. 0500 430 818
terveys@terveystuotekauppa.fi
Y-tunnus: 0217201-7
2. Rekisteriasioista vastaava henkilö
toiminnanjohtaja Mika Rönkkö, p. 0500 430 818, mika.ronkko@terveystuotekauppa.fi
3. Rekisterin nimi
Suomen Terveystuotekauppiaiden Liiton mediarekisteri
4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Mediarekisterin käyttäminen terveyskauppojen, terveystuote- ja hyvinvointialan asioista tiedottamiseen
tarkoittaa, että rekisterissä oleville toimittajille, bloggaajille, viestintävastaaville, kuvaajille ja toimituksille
lähetetään tapahtumista tiedotteita, kutsuja ja muuta asianmukaista informaatiota. Suomen
Terveystuotekauppiaiden Liiton mediarekisterissä olevalla henkilöllä on ammatin tai tehtävänkuvan
mukainen peruste olla mediarekisterissä.
5. Rekisterin tietosisältö
Pakollisina tietoina kerätään
Pakollisina tietoina kerätään seuraavat tiedot:
sukunimi
etunimi
sähköpostiosoite (tiedotteiden ja aineiston lähettämistä varten)
Täsmentävänä tietona:
median tai henkilön edustaman tahon nimi
ammattitieto (toimittaja/viestintävastaava/bloggaaja/freelancer/valokuvaaja)
puhelinnumero
Rekisteriseloste on nähtävillä Suomen Terveystuotekauppiaiden Liiton ja verkkosivuilla
http://www.terveystuotekauppa.fi/yhteystiedot.html
6. Säännönmukaiset tietolähteet
Tiedotusvälineen, toimittajan tai bloggaajan itsensä ilmoittamat tiedot, julkiset mediarekisterit,
tiedotusvälineiden ja viestintätahojen julkiset yhteystietosivustot ja erilaiset tapahtuma-aikaiset kyselyt.
7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Voimme siirtää tai luovuttaa henkilötietoja yhteistyökumppaneillemme, mikäli se on tarpeellista tämän
tietosuojaselosteen mukaisiin tarkoituksiin. Lisäksi tietoja voidaan luovuttaa markkinointikumppaneille,
kuten uutiskirjetyökalua toimittavalle kumppanille tai mediatoimistolle, tietojärjestelmätoimittajille tai
muille Suomen Terveystuotekauppiaiden Liiton kumppaneille. Tällaisissa tilanteissa henkilötietoja
käsitellään voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

Muutoin emme myy tai luovuta tietojasi ulkopuolisille. Emme myöskään siirrä tietoja ETA-alueen
ulkopuolelle muutoin kuin tietosuojalainsäädännön sallimissa tilanteissa. Mikäli sovellettava laki sitä vaatii,
henkilötietoja voidaan myös siirtää tai luovuttaa viranomaisille.
8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Ainoastaan nimetyillä Suomen Terveystuotekauppiaiden Liiton henkilöillä on oikeus käsitellä ja ylläpitää
rekisterin tietoja. Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan
ilmoitusvelvollisuuden johdosta, kuten asiakkaan omasta pyynnöstä tai viranomaisen lakiin perustuvasta
pyynnöstä. Järjestelmä on suojattu teknisin ratkaisuin.
9. Sinun oikeutesi rekisteröitynä henkilönä
Tarkastusoikeus
Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto tarjoaa sinulle oikeuden tarkastaa sinua koskevat käsittelemämme
henkilötiedot. Voit ottaa meihin kirjallisesti yhteyttä pyytäen meitä kertomaan käsittelemämme sinua
koskevat henkilötiedot sekä käsittelyn perusteen. Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitolla on oikeus
tarkistaa pyynnön esittäjän henkilöllisyys. Mikäli edellisestä tietopyynnöstäsi on kulunut alle 12 kuukautta,
voimme vaatia pyynnön mukaisten toimenpiteiden toteuttamisesta maksun.
Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Sinulla on myös oikeus väärän, epätarkan, epätäydellisen, vanhentuneen tai tarpeettoman tiedon
korjaamiseen tai täydentämiseen.
Oikeus vaatia tiedon poistamista
Voit myös pyytää meitä poistamaan henkilötietosi järjestelmistämme. Suoritamme pyyntösi mukaiset
toimenpiteet, mikäli meillä ei ole oikeutettua syytä olla poistamatta tietoa esimerkiksi lainsäädännöllisten
velvoitteidemme täyttämiseksi. Tiedot eivät välttämättä poistu välittömästi kaikista varmuuskopio- tai
muista vastaavista järjestelmistämme.
Oikeus vastustaa
Voit myös pyytää rajoituksia henkilötietojesi käsittelyyn, mikäli tietoa käsitellään muihin tarkoituksiin kuin
palvelumme suorittamiseksi tai laista aiheutuvan velvollisuuden täyttämiseksi. Voit myös vastustaa
henkilötietojesi käsittelyä jatkossa, vaikka käsittely perustuisi aikaisemmin antamaasi suostumukseen.
Henkilötietojen käsittelyn vastustaminen saattaa johtaa rajoitetumpiin mahdollisuuksiin käyttää
internetsivujamme sekä palveluitamme.
Oikeus rajoittaa tiedon käsittelyä
Voit pyytää meitä rajoittamaan tiettyjen henkilötietojesi käsittelyjä. Tietojen käsittelyn rajoittamista
koskeva pyyntö saattaa johtaa rajoitetumpiin mahdollisuuksiin käyttää internetsivujamme sekä
palveluitamme.
Voit käyttää oikeuksiasi lähettämällä sähköpostin osoitteeseen terveys@terveystuotekauppa.fi
Edellä mainittujen oikeuksien ja muiden oikeuksiesi lisäksi sinulla on myös lainsäädännössä taattu oikeus
tehdä valitus valvontaviranomaiselle, erityisesti siinä jäsenvaltiossa, jossa sinulla on vakinainen asuinpaikka
tai työpaikka, taikka jossa väitetty henkilötietoasetuksen rikkominen on tapahtunut. Suomessa kyseinen
valvontaviranomainen on tietosuojavaltuutettu.

