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Rekisteriseloste 
Rekisterin nimi: Kauppakeskus Sellon Uutiskirje 
Laatimispäivämäärä: 20.5.2018 

 
 
1. Rekisterin ylläpitäjä, yhteystiedot ja yhteyshenkilö 

Yrityksen nimi:   Kauppakeskus Sellon yrittäjäyhdistys ry 
Yrityksen postiosoite:  Leppävaarankatu 3-9 
Yrityksen postinumero ja -paikka:  02600 Espoo 
Yrityksen Y-tunnus:   1824013-3 
Yhteyshenkilö:  Markkinointipäällikkö Sanna Kouvalainen 
Sähköposti:  sanna.kouvalainen@sello.fi 
Puhelinnumero arkisin: 010 424 6700 

 
 

2. Rekisterin käsittelijät  
 
Rekisteriä käsittelevät seuraavat tahot: 
- rekisterin ylläpitäjä, Sellon kauppakeskustoimiston henkilökunta  
- palveluntuottaja Koodiviidakko Oy:n Postiviidakko-järjestelmän ylläpitäjät ja tekninen tuki 
- mahdolliset kauppakeskuksen valitsemat yhteistyökumppanit tai muut palveluntuottajat, 

joiden kanssa uutiskirjeen tilaajarekisteriä kerrytetään eri kilpailujen yhteydessä ilman että ko. 
tahoilla on pääsyä jo olemassa olevaan rekisteriin. 

 
 

3. Rekisterissä olevien henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

Rekisterin yhteystietoja käytetään kauppakeskus Sellon uutiskirjemuotoiseen viestintään 
sähköpostilla kauppakeskukseen liittyvissä ajankohtaisissa asioissa ja uutisissa.  

 
4. Rekisteröitävät henkilöt, ryhmät ja näihin liittyvät tiedot ja tietoryhmät 

Uutiskirjettä tilattaessa kysytään seuraavat tiedot: 
-sähköpostiosoite 
-etu- ja sukunimi 
-postinumero 
-ikä 

Näistä tiedoista vain sähköpostiosoite on pakollinen täytettävä yhteystieto, jotta uutiskirje saadaan 
perille. Muita tietoja pyydetään vain demografista sisäisesti analysoitavaa dataa varten ja tilaaja voi 
täyttää ne halutessaan.  
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5. Rekisterin tietojen hankinta 

Sellon uutiskirje on tilattavissa osoitteessa http://kauppakeskus-sello-fi.mailpv.net/ . Uutiskirje on 
mahdollista tilata myös kauppakeskuksen ja/tai eri yhteistyökumppaneiden ja palveluntuottajien 
kanssa yhteistyössä toteutettavien kilpailujen yhteydessä.  Kauppakeskus Sellon yrittäjäyhdistys ei 
käytä uutiskirjeen rekisterin keräämiseen tai uutiskirjeen lähettämiseen mitään ulkopuolisia 
rekisterejä. Tilatessaan kauppakeskus Sellon uutiskirjeen tilaaja antaa suostumuksensa lähettää 
heille uutiskirje sähköpostitse. 

 
6. Rekisteritietojen luovuttaminen 

Uutiskirjerekisterin yhteystietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille markkinointitarkoituksessa. 
Sellon yrittäjäyhdistys ry varmistaa erillisellä tietojenkäsittelysopimuksella, että palveluntuottaja tai 
mahdolliset yhteistyökumppanit ei luovuta tietoja ulkopuolisille tahoille. 

Yhteistyökumppaneiden kanssa kilpailujen yhteydessä kerätyt uudet uutiskirjeen tilaajat poistuvat 
yhteistyökumppaneiden tallenteista 7 päivän kuluessa siitä, kun tiedot on siirretty Sellon 
yrittäjäyhdistys ry:n uutiskirjerekisteriin.  

Tietoja luovutetaan ainoastaan voimassa olevan lainsäädännön sallimalla ja velvoittamalla tavalla 
tahoille, joilla on lakiin perustuva oikeus saada rekisteristä tietoja.  

 
7. Rekisteritietojen siirto Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen 

ulkopuolelle 

Kauppakeskus Sellon yrittäjäyhdistys ry ei luovuta ja varmistaa erillisellä 
tietojenkäsittelysopimuksella, etteivät palveluntuottaja tai mahdolliset yhteistyökumppanit luovuta 
tietoa Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

 
8. Rekisterin suojauksen periaatteet 

Sähköisessä muodossa olevat tiedot säilytetään tietojärjestelmissä, joissa käytetään sekä teknisiä 
että ohjelmallisia keinoja tietoturvallisuuden varmistamiseksi sekä tietojen käytön valvomiseksi. 
Rekisterin tietojen käyttöoikeus on rajattu tietyille kauppakeskus Sellon ja palveluntuottajan 
työntekijöille heidän tehtäviensä edellyttämässä laajuudessa. Kaikkia rekisterin tietoja käyttäviä 
henkilöitä sitoo vaitiolovelvollisuus.   

Palvelimen, jolla uutiskirjeen tilaajien rekisteri sijaitsee, suojauksesta huolehtii palveluntuottaja 
Koodiviidakko Oy. 

 
 
 

http://kauppakeskus-sello-fi.mailpv.net/
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9. Rekisterin tietojen säilytysaika ja tuhoaminen 

Rekisterissä olevia henkilötietoja säilytettään niin kauan kuin henkilö haluaa tilata kauppakeskus 
Sellon uutiskirjeen.  Uutiskirjeen tilaajan käyttäessä toimintoa ”Peruuta tilaus” henkilön kaikki 
tiedot poistuvat rekisteristä 7 päivän sisällä. Peruuta tilaus –toiminto löytyy jokaisesta uutiskirjeestä 
sekä kauppakeskus Sellon verkkosivuilta http://kauppakeskus-sello-fi.mailpv.net/ 

 

10.   Tarkastus- ja kielto-oikeus 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot sekä 
oikeus vaatia tietojen oikaisua ja poistamista. Muutoin tarkastusta ja oikaisua koskevat pyynnöt 
tulee toimittaa henkilökohtaisesti tai kirjallisesti kohdassa 1 mainitulle yhteyshenkilölle. 
Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti (25.5.2018 lukien) oikeus vastustaa tai pyytää 
tietojensa käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä 
tietosuojavaltuutetulle. 

 

http://kauppakeskus-sello-fi.mailpv.net/
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