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1a 
Rekisterin-
pitäjä 

Nimi (y-tunnus) 

 

KL-Kustannus Oy (1111116-0) 
Osoite 

 

Toinen linja 14, 00530 Helsinki 
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 

 

09 7711 
2 
Yhteyshenki- 
lö rekisteriä 
koskevissa 

asioissa 

Nimi 
 
KL-Kustannuksen asiakaspalveluvastaava 

Osoite 

 

Toinen linja 14, 00530 Helsinki 
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 

 

KL-Kustannuksen asiakaspalvelu: asiakaspalvelu@kuntalehti.fi 

3 

Tietosuoja- 

vastaava 

rekisteriä 

koskevissa 

asioissa 

Nimi 
 

Vesa Nyman 

Yhteystiedot 
 

tietosuojavastaava@kuntaliitto.fi 

4 
Rekisterin 
nimi 

 

KL-Kustannuksen lehtien tilaajarekisteri 

5 

Henkilötieto- 

jen käsittelyn 
tarkoitus ja 
lainmukaisuus 

 

Henkilötietoja käsitellään lehtien postitusta ja laskutusta varten sekä 

markkinointiin. 

 

Henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuus perustuu lehden tilaajien osalta 

sopimukseen (yksittäiset tilaajat), rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun 

(rekisterinpitäjällä on oikeutettu etu toimittaa lehteä rekisteröityjen asemaan tai 

työnantajaan liittyvän kytköksen vuoksi). 

 

Henkilötietojen lainmukaisuus perustuu kumppaneiden ja toimittajien osalta 

rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän väliseen sopimukseen tai rekisterinpitäjän 

oikeutettuun etuun (postitus, laskutus ja markkinointi). 
6 
Rekisterin 
tietosisältö ja 

suunniteltu 
säilytysaika 

 

Rekisterissä ylläpidetään seuraavia tietoja: 

 Etunimi 

 Sukunimi 

 Postiosoite 

 sähköpostiosoite (osassa) 

 Puhelinnumero (osassa) 

 

Henkilötietoja säilytetään rekisterissä kirjanpitolain edellyttämän määräajan (6 

vuotta sen tilikauden loppumisesta, jolloin viimeinen lasku on toimitettu). 

 
7 
Säännön- 
mukaiset 
tietolähteet 

 

Pääsääntöisesti tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään. 

 

Rekisteröidyn työnantaja voi tehdä myös ryhmätilauksen, joka on maksuton 

rekisteröidyille. 

 

Kunnat tilaavat tyypillisesti myös luottamushenkilöilleen Kunta-lehden, jolloin 

luottamushenkilö liitetään rekisteröitynä rekisteriin. 

 

Kuntamarkkinoille näytteilleasettajiksi rekisteröityneet liitetään KL-Kustannuksen 

lehtien tilaajarekisteriin automaattisesti.  
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8 
Tietojen 

säännönmu- 
kaiset luovu- 
tukset 

 

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta. Tietoja ei luovuteta Kuntaliitto-konsernin 

ulkopuolelle.  

9 
Tietojen siir- 
to EU:n tai 
ETA:n ulko- 
puolelle 

 

Tietoja ei siirry EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 

10 
Rekisterin 
suojauksen 
periaatteet 

A Manuaalinen aineisto 

 

Manuaalista aineistoa ei pääsääntöisesti synny. Mikäli tällaista jostain tarpeesta 

johtuen syntyy, tuhotaan ne vuoden sisällä ja niitä käsitellään Kuntaliiton 

tietosuojapolitiikan mukaisesti. 
B ATK:lla käsiteltävät tiedot 

Henkilötietoja käsitellään tietojärjestelmissä, joihin on rajoitettu käyttöoikeus 

vain tietoja tarvitseville ja joiden päivityksistä huolehditaan asianmukaisesti. 

  

Käyttöoikeus rekisteriin kuuluviin järjestelmiin on rajoitettu KL-Kustannuksen 

henkilöihin.  
11 

Tarkastus- 
oikeus 

 

Henkilöllä on oikeus tarkistaa tietonsa 

12 
Oikeus vaa- 
tia tiedon  
korjaamista 

 

Henkilöllä on oikeus vaatia tiedon korjaamista 

13 
Muut henki- 
lötietojen 

käsittelyyn 
liittyvät 

oikeudet 

 

Henkilö voi pyytää tietonsa poistettavaksi. 

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai 

vastustaa käsittelyä. Rekisteröidyllä on myös oikeus pyytää rekisterinpitäjää 

siirtämään tietonsa järjestelmästä toiseen. 

Rekisteröidyllä on myös oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. 

Rekisterinpitäjä arvioi yllä olevien pyyntöjen toteutusmahdollisuuden jokaisen 

pyynnön osalta erikseen. 

 

Rekisteröidylle toimitetaan tarvittavat tiedot, kun henkilötietoja kerätään 

rekisteröidyltä tai kun henkilötietoja ei ole saatu suoraan rekisteröidyltä. 

 

Henkilötietojen antaminen ei ole lakisääteinen vaatimus. Henkilötietojen 

antaminen on lehden tilaussopimuksen tekemiseen perustuva vaatimus. 

 

 


