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Tietosuoja-asetuksen 2016/679 30 artikla, Henkilötietolaki 523/1999 10§ 

1. Rekisterinpitäjä 

Sähkösuunnittelijat NSS ry (0529730-9)/NSS Palvelu Oy (1445831), 

jäljempänä 

NSS 

Takomotie 8 

00380 Helsinki 

p. 0405856127 

2. Rekisterin nimi 

NSS:n jäsen- ja markkinointirekisteri 

3. Rekisteriasioita hoitava henkilö ja tietosuojavastaava 

Sähkösuunnittelijat NSS ry 

Virpi Kumpulainen puh. 040 5856127 tai etunimi.sukunimi@nssoy.fi 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

Henkilötietoja kerätään rekisteriin asiakassuhteiden ja jäsenasioiden 

hoitoa varten sekä palveluiden tuottamiseen ja tarjontaan. 

5. Rekisterin tietosisältö 

Rekisteriin kerätään niitä henkilötietoja, joita henkilö voi palveluun 

täyttää. Plaanin tilaajarekisteriin nimi ja osoite. 

6. Säännönmukaiset tietolähteet 

Rekisteriä ylläpidetään ja täydennetään seuraavin tavoin: 

• Rekisterinpitäjä ylläpitää NSS ry:n jäsenyyksiä: henkilöjäsen, 

toimistojäsen ja yhteistyöyritysjäsen. 

• Henkilö voi liittyä markkinointirekisteriin tekemällä tilauksen 

tai ilmoittamalla yhteystietonsa rekisterinpitäjälle 

• Rekisterinpitäjä saattaa myös hankkia rekisteritietoja 

kolmansilta osapuolilta. Nämä tiedot hankitaan 

organisaatiotietojen sekä henkilön asemaan ja työtehtäviin 

liittyvien ominaisuuksien perusteella. 
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7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto 

Emme luovuta rekisteritietoja säännönmukaisesti kolmansille 

osapuolille, mutta tietoja voidaan käyttää valikoitujen 

yhteistyökumppaneiden kanssa yhteismarkkinoinnissa. Emme luovuta 

rekisteritietoja EU:n ulkopuolelle. 

8. Rekisteritietojen säilyttäminen 

Rekisteritiedot säilytetään asianmukaisesti ja huolellisesti. NSS käyttää 

tarpeellisia teknisiä ja organisatorisia tietoturvakeinoja rekisteritietojen 

suojaamiseksi asiattomalta pääsyltä tietoihin ja vahingossa tai 

laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, 

luovuttamiselta, siirtämiseltä taikka muulta laittomalta käsittelyltä.  

9. Rekisteritietojen tarkastaminen 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään 

koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä 

kirjallisesti ja osoittaa rekisterinpitäjälle. 

10. Oikeus tiedon korjaamiseen ja kielto-oikeus 

Mikäli rekisteröity pyytää häntä koskevaa tietoa korjattavaksi, 

rekisterinpitäjä korjaa, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan 

rekisteröityä koskevan tiedon. Lisäksi rekisterinpitäjä poistaa oma-

aloitteisesti vanhentuneen tiedon, kun tietojen käsittelylle ei enää ole 

tarvetta. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää 

käsittelemästä häntä koskevia tietoja. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja 

osoittaa rekisterinpitäjälle. 

______________ 

Verkkosivusto www.nssoy.fi  

Tämä verkkosivu tallentaa evästeitä tietokoneeseesi. Näitä evästeitä 

käytetään keräämään tietoa siitä, miten käytät verkkosivuamme, 

sekä auttamaan meitä muistamaan sinut. Käytämme näitä tietoja 

selauselämyksesi parantamiseen ja yksilöllistämiseen sekä luomaan 

analyyseja ja tilastoja sekä verkkosivujemme että muiden 

medioidemme käytöstä. 
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