LUMOOJAN AVUSTAJAREKISTERIN TIETOSUOJA- JA REKISTERISELOSTE
21.1.2021
1. YLEISTÄ
Lumooja on sitoutunut huolehtimaan sen hallussa olevien henkilötietojen luottamuksellisuudesta ja
tietosuojasta.
Tämä tietosuojaseloste soveltuu henkilötietoihin, joita keräämme avustaja- ja tilaajarekistereihimme.
Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan keräämiämme henkilötietoja ja niiden käsittelyä. Lisätietoja
henkilötietojen käsittelystä saa sähköpostitse osoitteesta lumooja@toimitus.fi.
2. REKISTERINPITÄJÄ
Nimi: Kapustarinta ry
Osoite: Linnankatu 24, 20100 Turku
Y-tunnus: 1603772-1
3. KENEN HENKILÖTIETOJA KERÄÄMME?
Keräämme ja säilytämme avustajarekisterissämme vain seuraavien henkilöiden tietoja:
1) Henkilöt, jotka ovat ilmoittaneet itse itsensä Lumoojan avustajarekisteriin
2) Henkilöt, jotka ovat avustaneet lehteä (ensisijaisesti kirjoittajat, juttujen toimittajat, kuvittajat,
taittajat, valokuvaajat)
Tämän lisäksi Lumooja ylläpitää tilaajarekisteriä.
3. MITÄ HENKILÖTIETOJA KERÄÄMME?
Käsittelemme avustajarekisterissä seuraavia henkilötietoja:
• Etu- ja sukunimi
• Matkapuhelinnumero
• Sähköpostiosoite
• Postitusosoite
Käsittelemme tilaajarekisterissä seuraavia tietoja:
• Etu- ja sukunimi
• Postitusosoite
4. MISTÄ LÄHTEISTÄ HENKILÖTIETOJA KERÄTÄÄN?
Keräämme henkilötietoja ensisijaisesti rekisteröidyltä itseltään (henkilön ilmoittautuessa mukaan
avustajarekisteriin ja/tai tilatessa Lumoojan) sekä avustajarekisteriin myös päätoimittajien aloitteesta
seuranneen yhteistyön seurauksena.

5. HENKILÖTIETOJESI KÄSITTELYN PERUSTE, KÄYTTÖTARKOITUKSET JA VAIKUTUKSET
Henkilötietojasi voivat käsitellä ainoastaan Lumooja-lehden päätoimittajat ja toimituskunta sekä
perustelluista syistä Lumoojaa julkaisevan Kapustarinta ry:n hallitus. Avustajarekisterissä olevien
henkilötietoja käytetään Lumoojan toiminnasta tiedottamiseen, avustajatyötarjouksiin lehdessä sekä
lehden postittamiseen tekoon osallistuneille.
Tilaajarekisterin tietoja käytetään ainoastaan lehtien postituksiin sekä laskutukseen.
Emme koskaan luovuta tietojasi kolmansille osapuolille ilman lupaasi. Rekisteriimme kuuluminen ei
velvoita sinua mihinkään ja tiedot voidaan poistaa pyynnöstäsi koska tahansa (olethan asiasta
yhteyksissä osoitteeseen toimitus@lumooja.fi). Huomioithan, että yhteystietosi voidaan poistaa
avustajarekisteristä myös Lumoojan päätoimittajien päätöksellä ja tilaajarekisteristä, mikäli maksua
kuluvan vuoden Lumooja-lehden tilauksesta ei ole suoritettu ajallaan.
6. HENKILÖTIETOJESI LUOVUTUKSET JA SIIRROT KOLMANSILLE OSAPUOLILLE
Henkilötietoihisi sekä avustajarekisterissä että tilaajarekisterissä pääsevät suoraan käsiksi vain Lumoojan
päätoimittajat, eikä näihin rekistereihin vaadittuja tunnuksia ja salasanoja luovuteta koskaan Lumoojan
tai Kapustarinta ry:n ulkopuolisille henkilöille. Lumoojan toimittamisprosessin sitä vaatiessa
päätoimittajat voivat luovuttaa tietoja seuraaville tahoille, jotka toimivat tiiviissä yhteistyössä Lumoojan
toteutumisen kanssa:
• Lumoojan päätoimittajien valitsema toimituskunta
• Kapustarinta ry:n hallitus
• Lumoojan taittaja
• Kuvittajat
Lisäksi tilaajarekisterissä olevat nimet ja postitusosoitteet toimitetaan Postille kunkin lehden
postittamisen yhteydessä.
Varmistamme aina, että yhteistyökumppanimme eivät käsittele siirrettäviä henkilötietoja mitään muita
tarkoituksia varten. Voimme myös luovuttaa tietojasi voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja
velvoittavissa rajoissa tuomioistuimelle tai poliisille.
Emme siirrä henkilötietojasi EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
7. HENKILÖTIETOJEN SÄILYTTÄMISEN PERIAATTEET
Avustajarekisteriin ilmoittamiasi yhteystietoja säilytetään Lumoojan avustajarekisterissä niin kauan kuin
se hyödyttää Lumoojan toimintaa. Tietojesi poistaminen lehden avustajarekistereistä onnistuu
pyynnöstäsi koska vain.
Tilaajarekisterissä säilytämme tietojasi niin kauan, kun olet lehden aktiivinen tilaaja, toisin sanoen olet
maksanut tilauksesi ajallaan. Jos lopetat tilauksen, tietosi rekisteristä poistetaan.
Henkilötietoja säilytetään tietojärjestelmässä, johon vain aktiivisilla päätoimittajilla on tunnukset ja
salasanat.

Rekisteriä ei kokonaisuudessaan koskaan luovuteta eteenpäin.
Peruste henkilötietojesi säilyttämiseen avustaja- tai tilaajarekistereissä on asiakkuus- tai
kumppanuussuhteen voimassaolo.
8. REKISTERÖIDYN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET
Sinulla on oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa:
• saada tietoa henkilötietojesi käsittelystä
• päästä käsiksi omiin tietoihisi ja tarkastaa itseäsi koskevat käsittelemämme henkilötiedot
• vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä
• vaatia henkilötietojesi poistamista
• vastustaa henkilötietojesi käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella
siltä osin kuin henkilötietojesi käsittelyperusteena on oikeutettu etumme (esim. suoramarkkinointi)
• saada henkilötietosi koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle
• vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista
Mikäli sinulla on yllä mainittuihin oikeuksiin perustuva pyyntö Lumoojan tai Kapustarinta ry:n avustajatai tilaajarekisteriä koskien, tulee sinun esittää pyyntösi meille tämän tietosuojaselosteen Yhteydenototkohdan (kohta 10) mukaisesti. Voimme tarvittaessa pyytää sinua tarkentamaan pyyntöäsi kirjallisesti.
Varauduthan myös varmentamaan henkilöllisyytesi ennen pyynnön käsittelemistä.
Sinulla on myös aina oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle, mikäli katsot, että
emme ole käsitelleet henkilötietojasi soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.
9. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Huolehdimme siitä, että henkilötietojasi säilytetään luottamuksellisesti. Emme säilytä henkilötietoja
koskaan paperisessa muodossa. Sähköisessä muodossa olevat rekisterit on jaettu vain aktiivisten
päätoimittajien henkilökohtaisille tunnuksille sekä tilaajarekisteristä vastaavalle toimituskuntalaiselle,
eikä ulkopuolisilla tahoilla ole niihin pääsyä.
10. YHTEYDENOTOT
Mikäli sinulla on mitään pyyntöjä tai kysymyksiä liittyen tähän tietosuojaselosteeseen, otathan yhteyttä
osoitteeseen toimitus@lumooja.fi.

