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Talpan tiedotteiden, Talpa tiedottaa -uutiskirjeen ja muiden
julkaisujen osoiterekisteri

1. Rekisterinpitäjä

Helsingin kaupungin taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunta. Rekisterinpitäjän

tehtävät on delegoitu Helsingin kaupungin taloushallintopalveluliikelaitoksen

toimitusjohtajalle (Talpjk 2.10.2018 20§).

2. Rekisterin vastuuhenkilö

Tehtävänimike

Lakimies, taloushallintopalveluliikelaitos.

3. Rekisterin yhteyshenkilö

Tehtävänimike

Viestintäpäällikkö, taloushallintopalveluliikelaitos.

Yhteystiedot

Helsingin kaupunki, Kirjaamo, PL 10 (Pohjoisesplanadi 11-13), 00099 Helsingin kaupunki

Lisätietoja: www.hel.fi/tietosuoja

http://www.hel.fi/tietosuoja


4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja käsittelyn oikeusperuste

Käsittelyn tarkoitukset

Rekisterin tietoja käytetään sidosryhmäviestintään, kuten sähköisten tiedotteiden,

uutiskirjeiden sekä muiden julkaisujen ja kutsujen lähettämiseen. Tietoja ei käytetä

kaupallisiin markkinointitarkoituksiin. Uutiskirjeen voi perua koska tahansa jokaisen

uutiskirjeen lopusta löytyvästä linkistä tai ottamalla yhteyttä taloushallintopalveluun.

Uutiskirjeen lähettäminen voidaan myös peruuttaa, mikäli rekisteröity ei enää ole Helsingin

kaupungin palveluksessa.

Käsittelyn oikeusperuste

 (679/2016) EU:n yleinen tietosuoja-asetus

EU:n yleinen tietosuoja-asetus 6 artikla 1 kohta a-alakohta, suostumus

Keskeinen lainsäädäntö

 EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016)

 Tietosuojalaki (1050/2018)

 Kuntalaki (410/2015)

 Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999)

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteröidyt ovat taloushallintopalveluliikelaitoksessa tai sen asiakas- ja

sidosryhmäorganisaatioissa työskenteleviä.

Rekisterin tietosisältö on seuraava:

 Henkilön etu- ja sukunimi

 Henkilön sähköpostiosoite



Rekisteri on tallennettu ja sitä ylläpidetään suojatussa tietojärjestelmässä. Rekisterin

käyttöoikeus edellyttää käyttäjätunnusta ja salasanaa. Käyttöoikeus myönnetään

rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu

käyttöoikeus liittyy.

6. Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisteristä ei siirretä tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, eikä niitä luovuteta kolmansille

osapuolille.

7. Tietojen säilytysajat

Rekisteriin kerättyjä tietoja säilytetään niin kauan kuin rekisteröity haluaa vastaanottaa

Talpan tiedotteita tai julkaisuja.

Rekisteröity voi milloin tahansa perua tiedotteiden ja julkaisujen lähettämisen, jolloin hänen

tietonsa automaattisesti poistetaan rekisteristä.

8. Henkilötietojen tietolähteet

Tiedot on saatu Helsingin kaupungin sähköpostiosoitteista ja rekisteröidyiltä itseltään.
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