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VIESTIJÄT.FI -PALVELUN REKISTERISELOSTE 
 
Laadittu 24.5.2018 
 
1 Rekisterinpitäjä 
 

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry (ProCom) 
(y-tunnus 0288699-2) 
Kasarmikatu 23 A 5 
00130 Helsinki 
(09) 135 7775  
procom@procom.fi 

 
 
2 Rekisterin nimi 
 

Viestijät.fi –palvelun käyttäjärekisteri 
 

3 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn peruste 
 

Henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen ja ProComin oi-
keutettuun etuun ylläpitää ja kehittää Viestijät.fi -palvelua. Rekisteröity antaa 
suostumuksen henkilötietojen käsittelyyn palveluun rekisteröitymisen yhtey-
dessä tai tilaamalla sivuston uutiskirjeen. 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on Viestijät.fi -palvelun ylläpito, kehit-
täminen ja sisällöntuotanto. Henkilötietoja voidaan käyttää myös ProComin ti-
lastointi- ja markkinointitarkoituksiin. 

4 Rekisterin tietosisältö 
 

Rekisteriin tallennetaan käyttäjän nimi ja sähköpostiosoite, sekä muut rekiste-
röidyn mahdollisesti toimittamat tiedot. Mikäli rekisteröidyn LinkedIn-profiilin 
asetukset sallivat tiedon luovuttamisen ProComille, rekisteriin tallennetaan li-
säksi LinkedIn-profiiliin julkiset tiedot, kuten tieto rekisteröidyn työnantajasta 
ja koulutuksesta. Lisäksi rekisteriin tallennetaan mahdolliset muut rekisteröidyn 
toimittamat tiedot, kuten tiedot Twitter-tilistä, Facebook-sivusta, sekä mahdol-
lisista muista sosiaalisen median palveluista, profiilikuvaus ja tieto ProComin jä-
senyydestä. 

 
5 Henkilötietojen säilytysaika 
 

ProCom käsittelee henkilötietoja niin kauan, kuin rekisteröity on rekisteröitynyt 
Viestijät.fi -palvelun käyttäjäksi. ProCom katsoo henkilötiedot tarpeettomaksi ja 
poistaa ne viimeistään silloin, kun rekisteröity ei ole kirjautunut Viestijät.fi -pal-
veluun kolmeen vuoteen. 

6 Säännönmukaiset tietolähteet 
 
Henkilötiedot kerätään rekisteröidyltä itseltään. Henkilötietoja kertyy rekiste-
röinnin ja palvelun käytön yhteydessä, sekä rekisteröidyn päivittäessä käyttäjä-
tilinsä tietoja. 

 
7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja vastaanottajien ryhmät 
 

Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille. ProCom saattaa käyttää käsittelyn to-
teuttamiseen henkilötietojen käsittelijää, joka käsittelee tietoja ProComin lu-
kuun. 
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8 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 
 

Henkilötietoja voidaan siirtää Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ul-
kopuolelle tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja sen asettamissa rajoissa. Täl-
laisissa siirroissa riittävä tietosuojan taso varmistetaan soveltamalla siirtoihin 
EU:n tietosuoja-asetuksen edellyttämiä suojatoimia, kuten EU:n komission mal-
lisopimuslausekkeita tai EU:n ja Yhdysvaltojen välistä Privacy Shield –järjestel-
mää. Lisätietoja siirroissa käytettävistä suojatoimista on saatavilla komission si-
vuilla osoitteessa https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_fi. 

 
9 Rekisterin suojauksen periaatteet 
 

Sähköisesti säilytettävät henkilötiedot ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat käyt-
täjätunnuksien ja palomuurien avulla suojatulla palvelimella. Rekisterin tietoja 
sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne ProComin työntekijät, 
joiden työtehtävien hoitaminen edellyttää henkilötietojen käsittelyä. ProCom 
huolehtii rekisterin tietoturvan ylläpidosta parhaan kykynsä mukaan. 
 
Yllä esitettyjen toimien tarkoituksena on turvata rekisterissä säilytettävien hen-
kilötietojen luottamuksellisuus, tietojen saatavuus ja eheys sekä rekisteröityjen 
oikeuksien toteutuminen. 
 

10 Automaattinen päätöksenteko 
 

Henkilötietoja ei käytetä sellaiseen automaattiseen päätöksentekoon, jolla olisi 
oikeudellisia tai vastaavia vaikutuksia rekisteröidyille.  

 
11 Rekisteröidyn oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä 
 

Rekisteröidyllä on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyen 
vastustaa itseensä kohdistuvaa profilointia ja muita käsittelytoimia, joita Pro-
Com kohdistaa rekisteröidyn henkilötietoihin siltä osin, kun tietojen käsittelemi-
sen perusteena on ProComin tai kolmannen osapuolen oikeutettu etu.   
 
Rekisteröity voi esittää vastustamista koskevan vaatimuksensa tämän tietosuo-
jaselosteen kohdan 13 mukaisesi. Rekisteröidyn tulee vaatimuksen yhteydessä 
yksilöidä se erityinen tilanne, johon perustuen hän vastustaa käsittelyä. ProCom 
voi kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä laissa säädetyin pe-
rustein. 

 
12 Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät rekisteröidyn oikeudet 
 

Rekisteröidyn oikeus saada pääsy tietoihin (tarkastusoikeus) 
 
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on 
tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee tehdä tässä tietosuojaselosteessa annettujen 
ohjeiden mukaisesti. Tarkastusoikeus voidaan evätä laissa säädetyin perustein. 
Tarkastusoikeuden käyttäminen on lähtökohtaisesti maksutonta. 
 
Rekisteröidyn oikeus vaatia tiedon oikaisemista, poistamista tai kä-
sittelyn rajoittamista 
 
Siltä osin kuin rekisteröity voi toimia itse, hänen on ilman aiheetonta viivytystä, 
saatuaan tiedon virheestä tai, virheen itse havaittuaan, oma-aloitteisesti oikais-
tava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, rekisterin tarkoituksen vas-
tainen, virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut tieto. Rekiste-
röidyllä on mahdollisuus huolehtia henkilötietojensa oikeellisuudesta ja ajanta-
saisuudesta esimerkiksi Viestijät.fi -palveluun luodun käyttäjätilinsä avulla. 
 
Siltä osin kuin rekisteröity ei pysty korjaamaan tietoja itse, korjauspyyntö teh-
dään tämän tietosuojaselosteen kohdan 13 mukaisesti. 

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_fi
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Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia rekisterinpitäjää rajoittamaan henkilötie-
tojensa käsittelyä esimerkiksi siinä tilanteessa, kun rekisteröity odottaa rekiste-
rinpitäjän vastausta tietojensa oikaisemista tai poistamista koskevaan pyyntöön. 
 
Rekisteröidyn oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen 
 
Siltä osin kun rekisteröity on itse toimittanut rekisteriin tietoja, joita käsitellään 
rekisteröidyn antaman suostumuksen nojalla, rekisteröidyllä on oikeus saada 
tällaiset tiedot itselleen pääsääntöisesti koneluettavassa muodossa ja oikeus siir-
tää nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle. 
 
Rekisteröidyn oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle 
 
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle 
esimerkiksi, jos rekisteröity katsoo, ettei rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toi-
minnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä. 
 
Oikeus peruuttaa suostumus 
 
Mikäli henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumukseen perustuen, rekis-
teröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla tästä rekisterinpi-
täjälle tämän tietosuojaselosteen kohdan 13 mukaisesti. 

 
13 Yhteydenotot 
 

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien 
käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröidyn tulisi ottaa yhteyttä ProComiin. 
Rekisteröity voi käyttää oikeuksiaan lähettämällä asiaa koskevan pyynnön Pro-
Comille sähköpostitse osoitteeseen procom@procom.fi, puhelimitse numeroon 
(09) 135 7775 tai kirjeitse osoitteeseen Kasarmikatu 23 A 5, 00130 Helsinki. 
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