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Tietosuojaseloste 26.8.2021 

1. Rekisterin pitäjä 

Vesilaitosyhdistys, Ratamestarinkatu 7 B, 00520 HELSINKI, puh. (09) 8689 010. 
Y-tunnus: 0202570-3, sähköposti: vvy(a)vvy.fi 

2. Tietosuojavastaava 

Vesilaitosyhdistyksen tietosuojavastaava, toimitusjohtaja Osmo Seppälä, Vesilaitosyhdistys, Rata-
mestarinkatu 7 B, 00520 HELSINKI, puh. (09) 8689 0122, sähköposti osmo.seppala(a)vvy.fi 

3. Rekisteriasioita hoitava henkilö 

Vesilaitosyhdistyksen toimistosihteeri Heli Tappola, puh. (09) 8689 010, vvy(a)vvy.fi 

4. Rekisterin nimi 

Vesilaitosyhdistyksen tiedotus- ja sähköpostimarkkinointirekisteri. 

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste 

Henkilötietoja kerätään, käsitellään ja käytetään Vesilaitosyhdistyksen omiin tarpeisiin. Jäsenten ja 
yhteistoimintajäsenten, sidosryhmien ja asiakkaiden sekä potentiaalisten asiakkaiden tietoja kerä-
tään tiedotus- ja uutiskirjeiden sekä sähköpostimarkkinointiviestien jakelua varten.  Esimerkiksi yh-
distyksen julkaisuiden, koulutusten, vesihuoltopäivien ja tilaisuuksien markkinointiin sekä vesihuol-
toalan ajankohtaisten tapahtumien ja asioiden tiedottamiseen ja markkinointiin. Tietoja voidaan 
käyttää myös Vesilaitosyhdistyksen ja vesihuoltoalan tutkimus- ja kehitystyöhön. Henkilötietojen 
käsittelyn oikeusperusteena on rekisterinpitäjälle kuuluva oikeutettu etu käsitellä tietoja ja viestiä 
sidosryhmien yhteyshenkilöille heidän toimialaansa liittyvistä asioista. 
 
6. Rekisterin tietosisältö 

Tiedotusrekisteri voi sisältää seuraavat tiedot: 

 sähköpostiosoite  
 etunimi ja sukunimi 
 organisaatio 
 postinumero 
 evästäiden kautta kerättävät tiedot 
 tieto rekisteröidyn käyttämästä laitteesta, kuten laitetyyppi, selain, IP-osoite ja muu laitedata 
 rekisteröidyn itse antamat luokittelutiedot 

7. Säännönmukaiset tietolähteet 

Henkilötietoja kerätään seuraavista lähteistä: Vesilaitosyhdistyksen tiedotusrekisterin tiedot saa-
daan jäsenyyden tai yhteistoimintajäsenyyden alkaessa jäsenhakulomakkeelta sekä jäseneksi liit-
tyjältä kysyttäessä. Edelleen tietoja saadaan rekisteröidyltä itseltään Vesilaitosyhdistyksen kotisi-
vuilla olevan tilaus/peruutuslomakkeen kautta tai rekisteröidyn ottaessa yhteyttä Vesilaitosyhdistyk-
seen vvy(a)vvy.fi. Tiedotusrekisteristä voi poistua uutiskirjeen lopussa olevan linkin avulla tai Vesi-
laitosyhdistyksen kotisivuilla olevan tilaus/peruutuslomakkeen avulla tai ottamalla yhteyttä 
vvy(a)vvy.fi  Henkilötietoja kerätään rekisterinpitäjän uutiskirjeiden ja sähköpostimarkkinointikirjei-
den seurantapikseleiden kautta. Tietoja kerätään evästeiden ja vastaavan teknologian avulla. 
 
 



2 
 

8. Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät 

Viranomaisille henkilötietoja luovutetaan voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoitta-
missa rajoissa. 
 

9. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen 
ulkopuolelle 

Rekisterinpitäjä ei pääsääntöisesti luovuta rekisteröityjen henkilötietoja ulkopuolisille. Tietoja voi-
daan luovuttaa toimivaltaisen viranomaisen niin edellyttäessä, sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi, 
tai siltä osin kuin siitä on sovittu rekisteröidyn kanssa. Rekisteröityjen tietoja saatetaan joissakin 
tilanteissa luovuttaa Rekisterinpitäjän alihankkijoille tai yhteistyökumppaneille. Tällaiset tahot käsit-
televät henkilötietoja luottamuksellisesti ja erillisen kirjallisen sopimuksen perusteella Reksiterinpi-
täjän kirjallisten ohjeiden mukaisesti.  

Tietoja voidaan siirtää ja tallentaa EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella olevalle palveli-
melle Rekisterinpitäjän käsiteltäväksi tai Rekisterinpitäjän yhteistyökumppanin Rekisterinpitäjän 
puolesta käsiteltäväksi EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen ja Suomen tietosuojalain mukaisesti. 

Mikäli henkilötietoja siirretään EU-/ETA-alueen ulkopuolelle, se tapahtuu kaikissa tilanteissa lain-
mukaisella perusteella: 

 Euroopan komissio on päättänyt, että kyseisessä vastaanottajamaassa on varmistettu riit-
tävä tietosuojan taso; 

 Rekisterinpitäjä on toteuttanut asianmukaiset suojatoimet henkilötietojen siirtämiseksi käyt-
tämällä Euroopan komission hyväksymiä tietosuojaa koskevia vakiolausekkeita (joista toi-
mitetaan jäljennös pyydettäessä); 

 Rekisteröity on antanut nimenomaisen suostumuksen henkilötietojen siirtämiselle; tai 
 Henkilötietojen siirtämiselle EU-/ETA-alueen ulkopuolelle on olemassa muu lainmukainen 

peruste. 
 

10. Rekisterin suojauksen periaatteet 

Rekisteritiedot säilytetään luottamuksellisina. Manuaalinen aineisto (tulosteet) säilytetään Vesilai-
tosyhdistyksen toimistolla. ATK:lla käsiteltävät tiedot postituslistan jäsenten tiedot (sähköposti-
osoite) sijaitsevat Liana Technologies Oy:n (entinen Koodiviidakko Oy) palvelimella. Tietojen käyttö 
Vesilaitosyhdistyksessä on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Rekisteriä käyttävät ainoas-
taan Vesilaitosyhdistyksen toimihenkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu. Järjestelmä on 
suojattu teknisin ratkaisuin.  

11. Henkilötietojen säilytysaika 

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä on tarpeen säilyttää sen tarkoituksen täyttämiseksi, 
jota varten ne on kerätty tämän tietosuojaselosteen mukaisesti. Henkilötietojen säilytyksessä huo-
mioidaan passiivisiksi jääneet henkilötiedot, joita poistetaan säännöllisesti. 
 

12. Rekisteröityjen oikeudet henkilötietojen käsittelyssä  

A. Rekisteröidyn tarkastusoikeus 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä ko-
piot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja tehdä rekisteriasioita hoitavalle henkilölle (kts. 
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kohta 2). Rekisteröidyn tulee esittää tarkastuspyynnössä tiedon etsimiseen tarpeelliset tiedot. Tar-
vittaessa rekisterinpitäjä kysyy lisätietoja rekisteröidyn tunnistamiseksi. 

 

B. Tiedon korjaaminen 

Vesilaitosyhdistys huolehtii omien mahdollisuuksiensa mukaan käsittelemiensä henkilötietojen laa-
dusta. Vesilaitosyhdistys oikaisee, poistaa tai täydentää virheellisen tai tarpeettoman henkilötiedon 
oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta.  Virheellisen tiedon korjaamiseksi rekisteröidyn 
tulee ottaa kirjallisesti yhteyttä rekisteriasioita hoitavaan henkilöön (kts. kohta 2).  
 

C. Oikeus käsittelyn rajoittamiseen 

Rekisteröidyllä on oikeus siihen, että Vesilaitosyhdistys rajoittaa käsittelyä, jos rekisteröity esimer-
kiksi kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden. Tällöin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kulu-
essa rekisterinpitäjä voi varmistaa niiden paikkansapitävyyden. 
 

D. Oikeus vaatia tietojen poistamista tai vastustaa tietojen käsittelyä 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojensa poistamista tai vastustaa niiden käsittelyä silloin 
kun se perustuu oikeutettuun etuun. Rekisteröidyllä on aina oikeus vastustaa suoramarkkinointia 
lähettämällä sähköpostia osoitteeseen vvy(a)vvy.fi 
 

E. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle 

Rekisteröity voi tehdä henkilötietojen käsittelystä valituksen valvovalle viranomaiselle, joka on tieto-
suojavaltuutettu. 
 

13. Evästeet 

Vesilaitosyhdistys käyttää verkkosivustollaan evästeitä. Lisätietoa evästeiden käytöstä: 
https://www.vvy.fi/vesilaitosyhdistys/evasteiden-kaytto/ 

 

14. Muutokset tietosuojakäytäntöön 

Vesilaitosyhdistys voi tehdä muutoksia tähän tietosuojaselosteeseen ja siihen liittyviin tietoihin. 
Tämä seloste on viimeksi päivitetty 26.8.2021. Vesilaitosyhdistys suosittelee, että rekisteröidyt käy-
vät katsomassa tätä tietosuojakäytäntöä säännöllisesti saadakseen tiedon siihen mahdollisesti teh-
dyistä muutoksista. 
 


