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1. Rekisterinpitäjä
Centria-ammattikorkeakoulu Oy
Talonpojankatu 2, 67100 Kokkola
Puhelin (06) 868 0200
2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö
Vastaava henkilö: Marko Forsell, TKI‐johtaja, 040 808 5128, marko.forsell@centria.fi
Yhteyshenkilö: Pertti Verronen, TKI-asiantuntija, 044 449 2749, pertti.verronen@centria.fi
3. Tietosuojavastaavan yhteystiedot
Centria-ammattikorkeakoulu Oy, Tietosuojavastaava, Talonpojankatu 2, 67100 Kokkola,
Puhelin (06) 868 0200, sähköposti: tietosuojavastaava@centria.fi
4. Rekisterin nimi
Centria uutiskirjeen postituslista
5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja säilytysaika
Henkilötietojen käsittely perustuu rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutetut etuun tai
rekisteröidyn suostumukseen. Uutiskirje voidaan lähettää Centria‐ ammattikorkeakoulun asiakkaille,
yhteistyökumppaneille, alueen yrityksille ja organisaatioille sekä uutiskirje‐listalle liittyneille.
6. Rekisterin tietosisältö
Rekisterissä voidaan käsitellä seuraaviin tietoryhmiin kuuluvia tietoja:
- Nimi
- Yritys tai organisaatio
- Sähköpostiosoite
7. Säännönmukaiset tietolähteet
Uutiskirje voidaan lähettää Centria‐ammattikorkeakoulun asiakkaille ja yhteistyökumppaneille. Tiedot
koostuvat Centria‐ammattikorkeakoulun asiakasrekisteristä sekä muista vapaasti saatavilla olevista
tietolähteistä (kuten internetissä olevat yritys‐ tai organisaatiorekisterit) tai kyseinen henkilö on liittynyt
postituslistalle (tilannut uutiskirjeen).
8. Tietojen säilyttämisaika
Säilytämme henkilötietoja vain niin kauan kuin on tarpeen yllä määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi.
Rekisteröity voi myös itse vaikuttaa tietojen säilytysaikaan peruuttamalla suostumuksensa tai muulla
tavoin kieltää viestinnän.
9. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Centria käyttää Lianamailer palvelua, jossa rekisteri tilanneiden osalta säilytetään sekä josta päivitetään
tiedot Centrian asiakashallintajärjestelmään. Muilta osin postituslistan tietoja ei luovuteta, myydä tai
vuokrata kolmansille osapuolille.
10. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.
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11. Rekisterin suojauksen periaatteet
Tietojärjestelmiin tallennetut ja niissä käsiteltävät henkilötiedot on suojattu teknisillä toimenpiteillä ja
niiden käyttöoikeudet on rajattu vain niille henkilöille, joiden työnkuvaan rekisterin tietojen käsittely
kuuluu.
12. Tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastus
pyyntö on jätettävä henkilökohtaisesti osoitteessa: Centria-ammattikorkeakoulu Oy, Talonpojankatu 2,
67100 Kokkola. Muista olla valmis myös todistaman henkilöllisyytesi virallisella kuvallisella
henkilötodistuksella pyyntöä tehdessä.
13. Oikeus vaatia tiedon korjaamista tai poistoa
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteyttä rekisteriasioista
vastaavaan henkilöön. Rekisteröidyllä on myös oikeus pyytää tietojensa poistamista, tämä tapahtuu
vastaavasti kuin kohdan 11 pyynnöt. On tarpeen huomioida, että rekisterinpitäjällä saattaa olla muita lain
edellyttämiä vaatimuksia jatkaa henkilötietojen käsittelyä, jolloin poistamispyyntö evätään.

