Rekisteriseloste
1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue – Finlands Socialdemokratiska Parti rp.
Siltasaarenkatu 18-20 C, 6 krs. 00530 HELSINKI. (09) 478 988. Y-tunnus: 0117005-2.
Yhteyshenkilö:
Verkkoviestintäkoordinaattori Jarkko Piirainen
jarkko.piirainen@sdp.fi
Siltasaarenkatu 18-20 C, 6 krs.
00530 HELSINKI

2. Henkilörekisterin nimi
SDP:n Content Hub palvelun käyttäjärekisteri

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Käyttäjillä on mahdollisuus pyytää käyttöoikeuksia Content Hubiin SDP:n markkinointiviestinnän
materiaalien (valokuvat, ilmoitukset, logot, painetut materiaalit jne.) jakeluun. Kun käyttäjät hakevat
käyttöoikeuksia, lähettämäsi tiedot kerätään Content Hubin käyttäjätietokantaan.

4. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri voi sisältää seuraavat tiedot käyttäjistä:
-Nimi
- Sähköpostiosoite
- Puhelinnumero
- Organisaation nimi
- Kieli
- Käyttäjätaso (mm. pääkäyttäjä, tiimi, ulkoinen käyttäjä)
- Palvelun käyttötiedot (mm. kirjoitetut viestit, vierailuajankohdat, asetukset, jne.)

5. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötietoja lisätään rekisteriin vain niiden käyttäjien osalta, jotka ovat sinne itse tunnusta pyytäneet.

6. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Rekistereistä ei luovuteta henkilötietoja säännönmukaisesti sivullisille ilman rekisteröidyn erillistä
suostumusta.

7. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä
puolesta on oikeus käsitellä henkilötietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana
järjestelmään.
Henkilötiedot pysyvät luottamuksellisina. Content Hubin tarjoajan Gredi Oy: n palvelinympäristö
sijaitsee ulkopuolisen palveluntarjoajan, DataCenter Finland Oy: n datakeskuksessa. Palvelinympäristö
on suojattu palomuurilla ja muilla tarpeellisilla teknisillä toimenpiteillä.

9. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja jäsenrekisterissä on. Rekisteröidyllä on
myös oikeus saada henkilötiedot itselleen, pyytä tietojen oikaisemista tai poistamista, ellei niiden
poistamiselle ole estettä. Rekisteröidyllä on lisäksi tietyin edellytyksin oikeus vastustaa tai rajoittaa
henkilötietojen käsittelyä.
Rekisteröidyllä on milloin tahansa oikeus kieltää suoramarkkinointi ja kieltää henkilötietojensa käsittely
suoramarkkinointitarkoituksiin.
Rekisteröity voi tehdä oikeuksien käyttämistä koskevan pyynnön ottamalla yhteyttä
jarkko.piirainen@sdp.fi. Pyynnön tulee olla riittävällä tavalla yksilöity, jotta voimme todentaa
rekisteröidyn henkilöllisyyden. SDP ilmoittaa rekisteröidylle, mikäli ei joiltain osin pysty toteuttamaan
pyyntöä, kuten poistamaan kaikkia tietoja, joiden säilyttämiseen SDP:llä on lakisääteinen velvollisuus tai
oikeus.
Jos rekisteröity huomaa, että käsittelyssä on puutteita tai se on lainvastaista, rekisteröidyllä on oikeus
tehdä asiasta valitus tietosuojaviranomaiselle.

10. Henkilötietojen säilyttäminen
Tiedot, jotka on kerätty Content Hubin käyttäjinä rekisteröidyille henkilöille, säilytetään vasta
ilmoituksen jälkeen. Rekisteröityneet käyttäjät voivat peruuttaa käyttöoikeutensa ottamalla yhteyttä
osoitteeseen jarkko.piirainen@sdp.fi, jonka jälkeen tiedot poistetaan tiedostosta.

11. Profilointi ja automaattinen päätöksenteko
Henkilötietoja ei käytetä profilointitarkoituksiin tai automaattisen päätöksenteon tukena.

12. Selosteen muuttaminen
Toiminnan kehityksen ja lainsäädännön muutosten johdosta SDP pidättää oikeuden muuttaa tätä
informointiselostetta.

