Rekisteri- ja tietosuojaseloste / Oma kieli -yhteisö ja omakieli.fi-sivusto
Tämä on Oma kieli -yhteisön ja omakieli.fi-verkkosivuston henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n
yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 19.5.2018.

1. Rekisterinpitäjä
Oma kieli -yhteisön verkkosivuston (omakieli.fi) toimitustiimi
oma@omakieli.fi

2. Rekisterin nimi
Oma kieli -verkkopalvelun käyttäjärekisteri

3. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on
henkilön suostumus hänen luodessaan käyttäjätunnukset sivuston täyttä käyttöä varten.
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on mahdollistaa verkkosivuston keskustelupalstan käyttö ja
sivustolla sisäänkirjautuneena tapahtuvat mahdolliset muut toiminnot, kuten artikkeleiden
kommentointi tai vastaava. Tietoja ei käytetä markkinointiin, ellei käyttäjä anna siihen erikseen
lupaa.

4. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat henkilön sähköpostiosoite, verkkoyhteyden IP-osoite ja
käyttäjänimi sekä käyttäjän toiminnot sivustolla, kuten keskustelupalstalle kirjoitetut viestit ja
artikkeleiden kommentit. Tietoja säilytetään niin kauan kuin omakieli.fi-sivusto on toiminnassa.
Käyttäjä voi pyytää oman käyttäjäprofiilinsa poistamista, jonka jälkeen häneen liittyvät
henkilötiedot poistetaan rekisteristä. On kuitenkin mahdollista, että hänen julkaisemansa sisältö jää
näkyviin keskustelupalstalle anonyymiin käyttäjätunnukseen liitettynä.

5. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä
tai sähköpostitse.

6. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n
ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta muille tahoille eikä tietoja käsitellä EU:n ulkopuolella. Henkilötietojasi voidaan
luovuttaa toimivaltaisen viranomaisen esittämien vaatimusten ja lakiin perustuvien edellytysten
mukaisesti.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot
suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston
fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii
siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen
turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden henkilöiden
toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

8. 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
sähköpostitse rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää
todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa
säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

9. 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 sähköpostitse rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää
tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle
EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

