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1 

Rekisterin nimi 

 

Uutiskirjeen tietosuojaseloste  

2 

Rekisterinpitäjä 

Nimi 

Liikelaitos Kuninkaantien työterveys, Porvoo Kaupunki 

Osoite 

Tekniikankaari 1 A, 06100 Porvoo 

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 

puh 019 520 4693 (ajanvaraus- ja neuvontanumero) 

3 

Rekisterin 

vastuuhenkilö 

Tehtävänimike 

Heidi Räihä-Jaakola, toimitusjohtaja 

puh 040 190 3758 

heidi.raiha-jaakola@porvoo.fi 
 

4 

Yhteyshenkilö 

rekisteriä koskevissa 

asioissa 

Tehtävänimike 

toimitusjohtaja Heidi Räihä-Jaakola 

Osoite 

Tekniikankaari 1 A, 06100 Porvoo 

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 

puh 040 190 3758, heidi.raiha-jaakola@porvoo.fi 

5 

Kaupungin 

tietosuojavastaava 

Tehtävänimike 

Tietosuojavastaava lakimies Johanna Päivärinta 

Osoite 

 

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 

puh. 040 741 7383, tietosuojavastaava@porvoo.fi 

Muokkauspäivä 
18.5.2022 



6 

Henkilörekisterin 

sisältämien 

henkilötietojen 

säilytysaika 

Tiedot säilytetään palvelussa, kunnes tilaaja itse peruuttaa uutiskirjeen tilauksen tai pyytää 

kirjallisesti poistamaan tiedot. Tiedot poistetaan, mikäli uutiskirjeiden lähettäminen 

lopetetaan tai jos asiakasyrityksen työterveyshuoltosopimus päättyy. 

7 

Henkilötietojen 

käsittelyn tarkoitus ja 

oikeusperuste 

Kuninkaantien työterveyden uutiskirjeiden jakelu. Uutiskirjeessä viestitään tilaajille 

ajankohtaisia asioita, tiedotteita ja tapahtumia. 

8 

Rekisterin tietosisältö 

Etunimi, sukunimi ja sähköpostiosoite 

9 

Säännönmukaiset 

tietolähteet 

Yrityksen tiedot saadaan työterveyshuoltopalvelusopimuksesta.  

10 

Tietojen 

säännönmukaiset 

luovutukset 

Tilaajan sähköpostiosoite tallennetaan uutiskirjeen jakelulistaan tilaajan suostumuksen 

perusteella. Tilaaja voi poistua listalta uutiskirjeessä olevan peruutuslinkin kautta. Tiedot 

poistetaan rekisteristä, mikäli tilaajan sähköpostiosoite ei ole enää käytössä. 

11 

Tietojen siirto EU:n tai 

ETA:n ulkopuolelle 

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 

12 

Rekisterin suojauksen 

periaatteet 

Tilaajan tietoja käsittelevät Kuninkaantien työterveydessä uutiskirjeitä tekevät henkilöt. 

Tietoja käsiteltäessä ei synny manuaalista aineistoa. Sähköistä rekisteriä käsittelevät ne 

henkilöt, joilla on siihen henkilökohtainen käyttöoikeus. Rekisterin käyttöön tarvitaan 

henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. 

Kuninkaantien työterveyden käyttämät laitteistot ja ohjelmistot on suojattu ja varmistettu 

tietoturvasäännösten mukaisesti. Porvoon kaupungin Tietohallinnon osasto vastaa 

tietoturvan toteutumisesta. 

13 

Mahdollisen 

automaattisen 

päätöksenteon 

olemassaolo 

 

14 

Tarkastusoikeus 

 



15 

Oikeus vaatia tiedon 

korjaamista 

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai asiakkaan 

vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä potilasrekisterissä oleva, käsittelyn 

tarkoituksen kannalta, virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto. 

16 

Rekisteröidyn 

suostumuksen 

peruuttaminen 

Tilaaja voi poistaa tilaajatietonsa, milloin tahansa peruuttamalla tilauksen lähetetystä 

uutiskirjeestä löytyvästä peruutuslinkistä tai kirjallisesti Kuninkaantien työterveyteen. 

17 

Muut henkilötietojen 

käsittelyyn liittyvät 

rekisteröidyn oikeudet 

 

18 

Rekisteröidyn 

valitusoikeus 

valvontaviranomaiselle 

 

19 

Muu informaatio 

 

20 

Rekisterihallinto 

 

 

 


