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Veranaturan uutiskrrereskiterkieloite
1. Reskiterknpktärä
Veranatura
Kumpulante 3 A 2
21230 Lemu
Tietosuojavastaavan yhteysteeott
Anne-Mari Hutunen
Kumpulante 3 A 2
21230 Lemu
Puh. 045 86 190 86
anne-mari.hutunennveranatura.f

2. Reskiterkn nkmk
Veranaturan uutssirjeresisteri

3. Hensklöteeot ra nkkeen säytötarsoktui (Reskiterökeytu
Uutssirjeresisterimme sataa uutssirjeen tlanneieen hensiliieen sähsipostosoiteet, sesä nimet, misäli
hensilit ovat ne itse meille antaneet.
Hensilitetoja säsitellään vain ennalta määriteltyihin tarsoitussiint
Uutssirjeen lähetämiseen. Uutssirjeessä serrotaan Veranaturan suulumisista, uutsista, uutuusmatsoista,
matsoista yleensä, toivotetaan hyvää joulua, vappua, juhannusta , jne.

4. Reskiterkkn tallennetavat hensklöteeot
Asiasasresisteri sisältää seuraavat teeott
Yhteysteeot



sähsipostosoite
nimi (jos annetuu

5. Reskiterökeyn okseueet
Resisteriieyllä on seuraavat oiseueet, joieen säytämistä sossevat pyynnit tulee teheä osoiteeseen
infonveranatura.f
Tarsaituiokseui
Resisteriity voi tarsistaa tallentamamme hensiliteeot.
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Okseui tetoren oksakiemkieen
Resisteriity voi pyytää oisaisemaan häntä sossevat virheelliset tai puuteelliset teeot.
Vaituitamkiokseui
Resisteriity voi vastustaa hensilitetojen säsitelyä, misäli sosee, etä hensilitetoja on säsitelty
lainvastaisest.
Suoramarssknokntskelto
Resisteriieyllä on oiseus sieltää tetojen säytäminen suoramarssinointin.
Pokito-okseui
Resisteriieyllä on oiseus pyytää tetojen poistamista, jos tetojen säsitely ei ole tarpeen. Käsitelemme
poistopyynnin, jonsa jälseen joso poistamme teeot tai ilmoitamme perustellun syyn, missi tetoja ei voiea
poistaa.
On huomioitava, etä resisterinpitäjällä voi olla lasisääteinen tai muu oiseus olla poistamata pyyeetyä
tetoa. Resisterinpitäjällä on velvollisuus säilytää sirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (lusu 2, 10 )u
määritellyn ajan (10 vuotau musaisest. Tämän vuossi sirjanpitoon liityvää aineistoa ei voiea poistaa ennen
määräajan umpeutumista.
Suoitumusien peruutamknen
Jos resisteriityä sosseva hensilitetojen säsitely perustuu ainoastaan suostumusseen, eisä esim.
asiassuuteen tai jäsenyyteen, voi resisteriity peruutaa suostumussen.
Reskiterökty vok valktaa päätösieitä tetoiuoravaltuutetulle
Resisteriieyllä on oiseus vaata, etä rajoitamme siistanalaisten tetojen säsitelyä sissi aisaa, sunnes asia
saaeaan ratsaistua.
Valktuiokseui
Resisteriieyllä on oiseus teheä valitus tetosuojavaltuutetulle santelu, jos hän sosee, etä risomme
hensilitetoja säsitellessämme voimassa olevaa tetosuojalainsääeäntiä.
Tietosuojavaltuutetun yhteysteeott www.tetosuoja.fifiineex/iyhteysteeot.html

6. Säännönmusakiet tetolähteet
Asiasasteeot saaeaan säänninmusaisestt asiassaalta itseltään sotsivujemme sähsiisen lomasseen
sauta, jossus myis puhelimessa tai messuilla i tapahtumissa, aina asiassaan omasta pyynnistä i omalla
suostumussella.

7. Säännönmusakiet tetoren luovutusiet
Olemme varmistaneet, etä saissi palveluntarjoajamme noueatavat tetosuojalainsääeäntiä. Käytämme
säänninmusaisest seuraavia palveluntarjoajiat


The Rocset Science Group LLC (MailChimpu
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8. Käiktelyn seito
Josaisessa lähetämässämme uutssirjeessä on linssi, jonsa sauta voi lopetaa uutssirjeen saamisen i
tlaamisen.

9. Hensklötetoren säiktelkrät
Veranaturan asiasasresisteriä säsitelevät Veranaturan yritäjä i resisterinpitäjä, tyintesijät ja harjoitelijat.
Voimme myis ulsoistaa hensilitetojen säsitelyn ositain solmannelle osapuolelle, jolloin tasaamme
sopimusjärjestelyin, etä hensilitetoja säsitellään voimassa olevan tetosuojalainsääeännin musaisest ja
muutoin asianmusaisest.

10. Tketoren ikkrto EU:n ulsopuolelle
Veranatura säytää uutssirjeieen hallinnointin The Rocset Science Group LLCtn MailChimp-ohjelmistoa.
The Rocset Science Group LLC on yheysvaltalainen yritys jonsa palvelimet sijaitsevat Yheysvalloissa.
Veranaturan asiasasresisterin teeot säilytetään näillä palvelimilla. Huoleheimme hensilitetojen suojan
riitävästä tasosta muun muassa sopimalla hensilitetojen luotamussellisuuteen ja säsitelyyn liityvistä
asioista lainsääeännin eeellytämällä tavalla. The Rocset Science Group LLC noueataa EUtn tetosuojaasetusta ja EUtn ja Yheysvaltojen välistä Privacy Shiele -sopimusta. Myis Veranaturan ja The Rocset Science
Group LLCtn välillä on sopimus hensilitetojen säsitelystä EUtn määräämällä tavalla. Tämä tarsoitaa etä
hensilitetoja säsitellään samalla tavalla suin EUtn sisällä.

11. Automaatnen päätösienteso ra profloknt
Emme säytä tetoja automaatseen päätissentesoon tai proflointin.

