
Rekisteri- ja tietosuojaseloste / verkkosivujen käyttäjärekisteri 

Tämä on Karstulan Hyvinvointipalvelusäätiö sr:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen 

tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 14.5.2018.  

Viimeisin muutos 15.8.2018. 

 

1. Rekisterinpitäjä 

Karstulan Hyvinvointipalvelusäätiö sr 

Karstulantie 5, 43500 Karstula 

  

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö 

Tietosuojavastaava Airi Hokkanen 

airi.hokkanen@karpalokodit.fi 

044 459 6621 

 

3. Rekisterin nimi 

Karstulan Hyvinvointipalvelusäätiö sr:n verkkosivujen käyttäjärekisteri 

  

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on yhteydenpito Karstulan Hyvinvointipalvelusäätiön 

sivustolla (www.karpalokodit.fi) kävijöihin, jotka haluavat yhteydenoton säätiön puolesta. 

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on henkilön vapaaehtoinen suostumus antaa henkilötietojaan 

(nimi, puhelinnumero ja/tai sähköposti) yhteydenottolomakkeessa. 

Lisäksi verkkosivuille on kytkettynä Google Analytics kävijätilastointi, jonka avulla tietoja 

tallennetaan analytiikkaa varten.  

 

5. Rekisterin tietosisältö 

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat sivustolla olevien yhteydenottolomakkeiden kautta kerättävät 

yhteydenottajan tiedot, kuten nimi, puhelinnumero ja sähköposti. Yhteydenottolomakkeen kautta 

lähetetyt henkilötiedot jäävät talteen WordPressin tietokantaan ja Karstulan hyvinvointipalvelusäätiö 

sr:n sähköposteihin. Google Analytics tallentaa käyttäjästä vain tiedot käytettävästä selaimesta, 

operaattoreista ja paikannustiedoista. Google Analytics ei tallenna käyttäjästä tunnistettavia 

henkilötietoja. 

 

mailto:airi.hokkanen@karpalokodit.fi


6. Säännönmukaiset tietolähteet 

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan kävijältä itseltään yhteydenottolomakkeen avulla tai Google 

Analyticsin avulla. 

 

7. Henkilötietojen säilytysaika 

WordPress tallentaa evästeitä istunnon ajaksi. Ne poistuvat, kun selaimen sulkee. 

Yhteydenottolomakkeen kautta saadut henkilötiedot poistetaan välittömästi asian käsittelyn päätyttyä 

sekä sähköpostista että WordPressin tietokannasta. 

  

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n 

ulkopuolelle 

Tietoja käsittelee vain rekisterinpitäjä joka tuhoaa henkilötiedot välittömästi, kun asia on kävijän 

kanssa käsitelty loppuun. 

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 

 

9. Rekisterin suojauksen periaatteet 

Yhteydenottolomakkeen kautta lähetetyt henkilötiedot menevät sekä Karstulan 

Hyvinvointipalvelusäätiö sr:n sähköpostiin että WordPressin tietokantaan, joihin on pääsy vain 

rekisterinpitäjällä. Molempiin järjestelmiin täytyy kirjautua sisään henkilökohtaisella 

käyttäjätunnuksella ja salasanalla.  

 

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. Mikäli henkilö 

haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti 

rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan 

henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa 

(pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). 

  

11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet 

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen 

rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-

asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. 

Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön 

esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-

asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). 

 

 

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


Tarkastus-, korjauspyynnöt ja kiellot itseään koskeviin tietoihin liittyen osoitetaan: 

Karstulan Hyvinvointipalvelusäätiö sr 

Karstulantie 5, 43500 Karstula 

saatio@karpalokodit.fi 

044 459 6621 
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