
Tietosuojaseloste 
(Seloste päivitetty 29.3.2019) 

1. Rekisterinpitäjä 

Maisemasuunnittelijat ry   

c/o Viherympäristöliitto  
Viljatie 4 C 
00700 Helsinki 
sähköposti: info(at)maisemasuunnittelijat.fi 

2. Yhteyshenkilöt 

Rekisterinpitäjän yhteyshenkilöt: 
Maisemasuunnittelijat ry:n hallituksen jäsenet 
info(at)maisemasuunnittelijat.fi  

3. Rekisterin nimi 

Maisemasuunnittelijat ry:n jäsenrekisteri.  

4. Rekisterin käyttötarkoitus 

Rekisteriä käytetään laskuttamiseen, uutiskirjeiden ja tiedotteiden lähetykseen, tapahtumista 
ilmoittamiseen sekä markkinointiin ja kohdennettuun markkinointiin. Voit milloin tahansa 
tarkistaa / muuttaa / poistaa tietosi asiakasrekisteristämme tai kieltää markkinointiviestinnän. 

Rekisteriä käytetään henkilötietolakia noudattaen. 

5. Rekisterin tietosisältö ja henkilötietoryhmät 

Maisemasuunnittelijat ry kerää jäsenistä tietoja, kun saame uusia jäsenhakemuksia.  

Syöttämällä tai lähettämällä henkilötietoja Maisemasuunnittelijat ry:n verkkosivustoilla, käyttäjä 
hyväksyy henkilötietojensa keräämisen, käytön ja luovuttamisen tämän tietosuojaselosteen 
mukaisesti ja siinä ilmoitettuun tarkoitukseen. Jäsenhaku-lomakkeilla lähetetyt hakemukset 
henkilötieto-kohdat ovat suojattuja.  

Rekisterissä voidaan käsitellä yhtä tai useampaa seuraavista tiedoista: 

1. Etunimi ja sukunimi 
2. Osoitetiedot 
3. Yritystiedot 
4. Puhelinnumero 
5. Sähköpostiosoite 
6. Tutkinto / Ammatti 
7. Yritystiedot 



8. Jäsenkirjeiden ja -tiedotteiden lähettäminen 
9. Asiakaskyselyiden ja palautekyselyiden vastaukset 
10. Laskutustiedot 

6. Säännönmukaiset tietolähteet 

Henkilötietoja voidaan lisäksi kerätä kumppaneiltamme ja henkilötietoja koskevia palveluja 
tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä. 

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset 

Maisemasuunnittelijat ry voi ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn ulkopuolisille yrityksille. Tällaisia 
yrityksiä hyödynnetään mm. seuraavissa tapauksissa: 

1. Laskuttamiseen 
2. Viherympäristöliitto ry:lle tiedotusta ja Vihreä kirja -julkaisua varten. 
3. Kumppaneille markkinointia varten (jäsen päättää itse jäsenhakemusta tehdessä, saako 

henkilötietoja luovuttaa kumppaniyritysten käyttöön) 
4. Verkkosivujen ylläpitoa varten 

Tietoja voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille myös viranomaisten tai muiden vastaavien 
tahojen lainsäädäntöön perustuvien edellytysten mukaisesti. Tietoja voidaan luovuttaa myös 
kolmansille osapuolille palveluntarjoajan yrityskaupan yhteydessä. Tällöin osapuolet tekevät 
salassapitosopimuksen henkilötietojen osalta. 

Maisemasuunnittelijat ry ei milloinkaan siirrä tietoja ulkopuolisille tahoille muuhun kuin 
yllämainittuihin tarkoituksiin. Maisemasuunnittelijat ry huolehtii tarpeettomien tietojen poistosta 
kohtuullisen ajan kuluessa tiedon muututtua tarpeettomaksi. Tietojen säilyttäminen vaihtelee 
käyttötarkoituksesta riippuen. 

8. Rekisterin suojaus 

Maisemasuunnittelijat ry on sitoutunut estämään tietojen luvattoman käyttämisen, luovuttamisen 
ja muun asiattoman käsittelemisen. Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot ovat 
palomuurein, salasanoin ja muin tietoturvan toimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin 
suojattuja. Manuaalisesti ylläpidettävät aineistot sijaitsevat tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy 
estetty. 

Maisemasuunnittelijat ry :n hallituksen jäsenillä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoiin. Kaikkia 
Maisemasuunnittelijat ry :n hallituksen jäseniä sitoo salassapitovelvollisuus. 

9. Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus 

Henkilötietolainsäädännön mukaan jäsenistöllä on oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja 
rekisteriin on talletettu tai selvittää, onko hän rekisterissä. Henkilön on esitettävä 
tarkastusoikeutta koskeva pyyntö Maisemasuunnittelijat ry:lle kirjallisena ilmoittamalla sekä 
nimensä että sähköpostiosoitteensa. Rekisteröidyn on pyydettäessä todistettava 
henkilöllisyytensä. 



Jäsenen pyynnöstä teemme henkilötietojen mahdolliset korjaukset tai poistamme tarpeettomat 
tiedot. 

Asianomaisen tulee tehdä tarkastuspyyntö joko sähköpostitse tai omakätisesti allekirjoitetulla 
kirjeellä.  

Jos koet, että oikeuksiasi on loukattu henkilötietojen käsittelyn suhteen, on sinulla oikeus tehdä 
valitus tietosuojavalvontaviranomaiselle. 

10. Tietosuojaselosteen muutokset 

Pidätämme oikeuden tietosuojaselosteen muutoksiin. Muutokset julkaistaan päivämäärän kanssa 
verkkosivuillamme. Suosittelemme käyttäjiä tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön 
säännöllisesti. 

11. Muut tietosuojaan liittyvät asiat 

Maisemasuunnittelijat ry:n kotisivustot sisältävät linkkejä muille sivustoille. Maisemasuunnittelijat 
ry ei vastaa kolmansien osapuolien sivustoista. 

 


