
Tietosuojadokumentaatio 

Vakka-Suomen Media Osuuskunta käsittelee henkilötietoja EU:n tietosuoja-

asetuksen mukaisesti. 

 

Tarkoituksenamme on tarjota Sinulle tehokasta ja yksilöllistä palvelua vieraillessasi 
verkkosivuillamme. Mahdollistaaksemme tämän saatamme pyytää sinua luovuttamaan 
henkilötietojasi. Henkilötiedoilla tarkoitetaan tässä yhteydessä nimeäsi, 
sähköpostiosoitettasi, postiosoitettasi sekä puhelinnumeroasi. Kun tietojen pyytäminen on 
tarpeellista, sitoudumme noudattamaan korkeinta mahdollista tietosuojatasoa 
henkilötietojesi asianmukaiseksi suojaamiseksi. Emme kerää mitään tietoja ilman 
suostumustasi. 

Saatamme käyttää luovuttamiasi henkilötietoja markkinointitarkoituksiin (esimerkiksi …). 
Emme luovuta henkilötietojasi ulkopuolisille tahoille muutoin kuin antamallasi 
nimenomaisella suostumuksella. 

Toimimme yksinomaan suostumuksesi nojalla 
Sinulle kerrotaan aina etukäteen, mikäli tarvitsemme henkilötietojasi yksilöimiseesi tai 
ottaaksemme Sinuun yhteyttä. Tavallisesti henkilötietojasi pyydetään silloin, kun 
rekisteröidyt johonkin palveluumme tai järjestämäämme kilpailuun. Pyydämme sinulta aina 
suostumuksesi ennen henkilötietojesi käsittelemistä. Jos et halua antaa suostumustasi, 
emme käsittele henkilötietojasi lainkaan. Luovuttamiasi henkilötietoja käytetään vain niihin 
tarkoituksiin, jotka sinulle ilmoitetaan henkilötietojasi pyydettäessä. Sinulle tarjotaan 
mahdollisuus peruuttaa antamasi suostumus jokaisen yhteydenottomme yhteydessä. 

Noudatamme lakia 
Tässä tietosuojaselosteessa todettujen seikkojen ohella luovutamme henkilötietoja 
ainoastaan lainsäädännön sitä edellyttäessä tai asiakkaiden ja muiden verkkosivuston 
käyttäjien turvallisuuden suojelemiseksi. 

Noudatamme huolellisuutta ja hyvää tietojenkäsittelytapaa käsitellessämme tai 
luovuttaessamme henkilötietoja. 

Oikeutesi 
Voit milloin tahansa pyytää tarkastettavaksesi itseäsi koskevat rekisteriimme merkityt 
henkilötiedot. Tämä oikeus on käytettävissäsi ilman maksua kerran vuodessa. Korjaamme 
pyynnöstäsi rekisteriin merkityt virheelliset tai vanhentuneet henkilötiedot. Edellä viitatut 
pyynnöt on esitettävä kirjallisesti alla ilmenevään osoitteeseen lähetettävällä omakätisesti 
allekirjoitetulla kirjeellä. 

Tietoturva 
Sitoudumme toteuttamaan tarpeelliset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet 
henkilötietojesi suojaamiseksi asiattomalta pääsyltä tietoihin tai vahingossa tai laittomasti 
tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä taikka 
muulta laittomalta käsittelyltä. Huomaathan, että Internet-yhteydet eikä sähköpostiliikenne, 
jota hyödyntämällä luovuttamasi henkilötiedot verkkosivuiltamme välitetään eteenpäin, ei 
koskaan ole täysin käyttövarma tai virheetön. 

Yksityisyyden suojaaminen 
Jos uskot, että emme jossakin tapauksessa ole toiminut tämän tietosuojaselosteen 



mukaisesti, ole hyvä ja ota yhteyttä alla olevaan osoitteeseen. Ryhdymme tarvittaviin 
toimenpiteisiin kaikkien ongelmien korjaamiseksi. 

Emme luovuta henkilötietojasi ulkopuolisille tahoille muutoin kuin antamallasi 
nimenomaisella suostumuksella. 

Tarjoamme sinulle mahdollisuuden poistaa henkilötietojasi tai tehdä niihin muutoksia 
ottamalla yhteyttä alla olevaan osoitteeseen. 

 

Vakka-Suomen Media Osuuskunta 

tietosuoja(vastaava) 

Leena Kluuskeri 

PL 84 

23501 UUSIKAUPUNKI 

 

 

  



Tietosuojaseloste 

 

Vakka-Suomen Media Osuuskunta 

PL 84, 23501 UUSIKAUPUNKI 

Tietosuoja-asioitten hoitaja Kluuskeri Leena Kluuskeri 

PL 84, 23501 UUSIKAUPUNKI 

044-591 7313 

 

Henkilötietoja kerätään ja ylläpidetään printtilehden sekä digilehden tilaajarekisterin 

ajantasalla pitämiseksi, yritysasiakasrekisterissä on henkilötietoja yhteyshenkilöiltä 

asiakkassuhteitten hoitamista varten. 

Tilaus- ja ilmoitusasiakkailta tarvitaan toimintaamme varten nimi, osoite, sähköpostiosoite 

ja puhelinnumero sekä y-tunnus asiakassuhteen hoitamiseen, myyntiin, laskutukseen sekä 

tarvittaessa pankkitilin numero mahdollisia asiakaspalautuksia varten. 

Tiedot saadaan asiakkailta pääsääntöisesti suoraan puhelimitse, sähköpostitse tai kirjeitse. 

 

 

 

toimitukselta saatua tekstiä 

 

ULKOPUOLELTA TULEVAN POSTIN KÄSITTELY 

Toimitus vastaanottaa eri tahoilta postitse ja sähköpostitse tiedotteita ja viestejä, jotka sisältävät  myös 

yhteystietoja (nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite). Postit tuhotaan viimeistään kahden 

kuukauden jälkeen niiden vastaanottamisesta.  

Outlook-sähköposti tallentaa kuitenkin automaattisesti sähköpostiosoitteita, joihin on aiemmin lähetetty 

postia. Näihin osoitteisiin ei liitetä muita yhteystietoja. 

 

MIELIPIDEKIRJOITUSTEN YHTEYSTIEDOT 

Mielipidekirjoitusten yhteystiedot arkistoidaan ja niitä säilytetään kahden vuoden ajan. Sähköisesti 

toimitetut kirjoitukset yhteystietoineen säilytetään suojatussa sähköpostikansiossa, jota pääsevät lukemaan 

vain lehden päätoimittaja ja toimitussihteeri.  Postitse toimitetut kirjoitukset yhteystietoineen säilytetään 

lukitussa laatikossa, johon pääsee vain päätoimittaja tai toimitussihteeri. Yhteystiedot ovat toimituksen 

sisäistä tietoa, eikä niitä luovuteta ulkopuolisille. 

 

TOIMITTAJAN OMAT REKISTERIT 



Toimittajat pitävät omaa yhteystietoluetteloa henkilöistä, joihin pitävät säännöllisesti yhteyttä. 

Yhteystiedot säilytetään toimittajan puhelimessa tai lukitussa laatikossa ja tietoja pääsee lukemaan vain ko. 

toimittaja.  

Toimittajalla on myös materiaalia ja siihen liittyviä yhteystietoja, jotka ovat lähdesuojan alaisia. Näitä 

tietoja ei luovuteta toimituksen ulkopuolisille kuin käräjäoikeuden päätöksellä. 

 

HENKILÖSTÖHALLINTOA KOSKEVAT TIEDOT 

Yrityksen toimitusjohtaja ja päätoimittaja sekä hallinnollisia tehtäviä hoitava henkilö käyttävät suojattua 

sähköpostia välittäessään tilitoimistolle, palkanlaskentaan, verotoimistolle, muulle viranomaiselle tai 

henkilölle itselleen tietoja, joissa on yhteystietoja (nimi, osoite, puhelinnumero, sähköposti) sekä 

henkilötunnus ja henkilökohtaisia tietoja. Tämän tyyppisiä asiakirjoja ovat esimerkiksi palkkatiedot, 

palkkiotiedot, verokirjat, työtodistukset, työsopimukset ja muut vastaavat asiakirjat. 

 


