
 

Centria-ammattikorkeakoulun markkinointirekisteri 
REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 § 

1. Rekisterinpitäjä 

Centria-ammattikorkeakoulu Oy (y-tunnus: 1097805-3)  

Talonpojankatu 2, 67100 Kokkola  

+358 (06) 868 0200 

2. Rekisteriasioita koskevat tiedustelut 

Centria-ammattikorkeakoulu / Johanna Essel, Talonpojankatu 2, 67100 Kokkola  

johanna.essel@centria.fi, viestinta@centria.fi 

3. Tietosuojavastaavan yhteystiedot  

Centria-ammattikorkeakoulu / tietosuojavastaava, Talonpojankatu 2, 67100 Kokkola 

tietosuojavastaava@centria.fi, p. (06) 868 0200 

4. Rekisterin nimi 

Centria-ammattikorkeakoulun markkinointirekisteri 

5. Rekisterin käyttötarkoitus 

Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain 19 §:n ja 8 §:n 1 momentin 1 kohdan perusteella. 

Rekisterin sisältämiä henkilötietoja voidaan käyttää lainsäädännön sallimin tavoin Centria-

ammattikorkeakoulun asiakasviestintään ja suoramarkkinointiin. 

6. Rekisterin tietosisältö 
Rekisterissä voidaan käsitellä seuraaviin tietoryhmiin kuuluvia tietoja: 

- Nimi                  

- Paikkakunta                            

- Yritys/organisaatio  

- Puhelinnumero 

- Sähköposti 

 

7. Säännönmukaiset tietolähteet 

Henkilötietoja kerätään vain rekisteröidyltä itseltään.  

8. Tietojen säilyttämisaika  
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Säilytämme vain arvontaan osallistuvien henkilötietoja 1 vuoden ajan arvontatapahtuman jälkeen ja  

markkinointisuostumuksen antaneiden henkilötietoja 5 vuotta. 

9. Säännönmukaiset tietojen luovutukset  

Emme myy tai vuokraa tunnistetun käyttäjän henkilötietoja kolmansille osapuolille.  

10. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle  

Henkilötietoja ei siirretä EU:n ja ETA:n ulkopuolelle. 

11. Henkilötietojen käsittelijät 

Henkilötietoja voivat käsitellä rekisterinpitäjän työntekijät voimassa olevan tietosuojalainsäädännön 

mukaisesti. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, 

jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan 

tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.  

12. Rekisterin suojauksen periaatteet  

Rekisteriä koskevat manuaaliset aineistot säilytetään suojatuissa tiloissa. Digitaalisesti tallennetut ja 

käsiteltävät tiedot ovat tietokannoissa, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muiden teknisten 

keinojen avulla suojattuja. Tietokannat sijaitsevat valvotuissa tiloissa.  

13. Rekisteröidyn oikeudet  

Olemme sitoutuneita tarjoamaan käyttäjillemme valintoja ja hallintamahdollisuuksia tietosuojaan 

liittyen. Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, poistaa ja siirtää häntä koskevia rekisteritietoja. 

Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia tietojensa käsittelykieltoa. 

Pyynnöt tulee lähettää postitse osoitteeseen Centria-ammattikorkeakoulu Oy / tietosuojavastaava, 

Talonpojankatu 2, 67100 Kokkola tai sähköpostilla tietosuojavastaava@centria.fi.  

Mikäli rekisteröity haluaa oikaista häntä koskevia rekisteritietoja, voi oikaisupyynnön lähettää 

rekisteriä hoitavalle taholle postitse osoitteen Centria-ammattikorkeakoulu / viestintä- ja 

markkinointitiimi, talonpojankatu 2, 67100 Kokkola tai sähköpostitse viestinta@centria.fi. 

14. Tietosuojaselosteen muuttaminen  

Kehitämme palvelujamme jatkuvasti ja pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tätä 

tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä palveluissamme. Muutokset voivat perustua myös 

lainsäädännön muuttumiseen. Suosittelemme tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön 

säännöllisesti. 
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