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      MARAN UUTISKIRJEREKISTERI   

= EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen informointiasiakirja MaRan uutiskirjerekisterissä 
tapahtuvasta tietojen käsittelystä 

  
1. Rekisterinpitäjä  Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry  

Merimiehenkatu 29, 00150 Helsinki, 096220 200 
 

2. MaRan yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa  
 

MaRan yhteyshenkilö uutiskirjerekisteriin ja rekisteröidyn oi-
keuksien käyttöön liittyvissä asioissa on talousjohtaja Jorma 
Vähärautio, 09- 6220 200, jorma.vaharautio@mara.fi 

 
3. Rekisterin nimi  
 

MaRan uutiskirjerekisteri 
 

 
4. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste 

 
MaRan uutiskirje lähetetään MaRan jäsenyrityksen jäsenre-
kisteriin merkittyjen yhteyshenkilöiden lisäksi yrityksen pal-
veluksessa oleville muille henkilöille, jotka jäsenyritys on il-
moittanut uutiskirjeen vastaanottajiksi. Uutiskirje lähetetään 
MaRan yhteistyökumppaneiden yhteyshenkilöille ja eri sidos-
ryhmille (järjestöt, elinkeinoelämän toimijat ja viranomaiset).  
 
Uutiskirje sisältää tietoja alan lainsäädäntömuutoksista, hank-
keista, tulkinnoista, MaRan toiminnasta, koulutuksista, tapah-
tumista ja jäseneduista sekä muista toimialaa koskevista ajan-
kohtaisista asioista.  
 
Jäsenyrityksille lähetettävien uutiskirjeiden käsittelyn perus-
teena on yrityksen jäsenyyssuhde MaRaan. MaRalla on tällä 
perusteella oikeutettu etu käsitellä uutiskirjerekisterissään jä-
senyrityksiensä vastaanottajien tietoja (yhteyshenkilöt ja muut 
jäsenyrityksen nimeämät henkilöt) sekä muita kohdassa 6 tar-
koitettuja tietoja.  

 
MaRan yhteistyökumppaneiden kohdalla uutiskirjeen lähet-
tämisen perusteena on yrityksen ja yhteistyökumppanin väli-
nen yhteistyösuhde, jonka perusteella MaRa tiedottaa MaRaa 
ja edustamaansa toimialaa koskevia asioita yhteistyökumppa-
nin yhteyshenkilölle. MaRalla on tällä perusteella oikeutettu 
etu käsitellä uutiskirjerekisterissään kohdassa kuusi tarkoitet-
tuja henkilötietoja.  
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Sidosryhmille lähetettävien uutiskirjeiden perusteena on si-
dosryhmään kuuluvan tahon liityntä MaRaan ja sen edustami-
en yritysten toimintaan joko viranomaisena tai neuvotteluosa-
puolena tai muuna merkityksellisenä tahona. Uutiskirjeen lä-
hettäminen voi perustua myös MaRan harjoittama edunval-
vontaan, joka edellyttää yhteydenpitoa vastaanottajatahoon. 
MaRalla on tällä perusteella oikeutettu etu käsitellä uutiskirje-
rekisterissään vastaanottajatahon palveluksessa olevien yh-
teyshenkilöiden tietoja ja muita kohdassa 6 käsiteltäviä tieto-
ja.  

 
Jokaisessa uutiskirjeessä on linkki, jonka kautta uutiskirjeen 
vastaanottaja voi ilmoittaa, että hän ei enää jatkossa halua uu-
tiskirjettä. Tällöin vastaanottajan tiedot poistuvat uutiskirjeen 
lähetyslistalta.  

 
5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset  

 
Uutiskirjerekisterissä käsitellään henkilötietoja, jotka ovat 
tarpeen sähköisen uutiskirjeen lähettämiseksi, uutiskirjeen si-
sällön ja kiinnostavuuden kehittämiseksi sekä viestinnän on-
nistumisen seuraamiseksi.   

 
6. Uutiskirjerekisterissä käsiteltävät henkilötiedot  
 

Uutiskirjerekisterissä käsitellään seuraavia henkilötietoja:  
- uutiskirjeen vastaanottajan nimi, puhelinnumero, sähkö-

postiosoite ja asema  
- tietoja uutiskirjeen avaamisesta ja uutiskirjeessä olevin 

uutisten avaamisesta (linkistä). Tietojen keräys perustuu 
rekisteröidyn päätelaitteen tekemään verkkoresurssipyyn-
töön, joka on rinnastettavissa selaimen sivunlataukseen.  
Uutiskirjeen vastaanottaja voi estää uutiskirjeen avausseu-
rannan sähköpostiohjelmansa asetuksilla.  

 
7. Mistä henkilötiedot saadaan 
 

Uutiskirjerekisterissä olevia tietoja saadaan jäsenyrityksiltä, 
yhteistyökumppaneilta ja sidosryhmiltä itseltään sekä julkisis-
ta lähteistä kuten organisaatioiden verkkosivustoilta. Tietoja 
saadaan myös käyttäjältä itseltään tämän avatessa uutiskirjeen 
tai siinä olevan uutisen.   

 
8. Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajien ryhmät 

 
Uutiskirjerekisteristä ei luovuteta henkilötietoja ulkopuolisil-
le.   
 
Uutiskirjerekisterissä voi olla sama yhteystieto (sähköpos-
tiosoite) kuin MaRan jäsenrekisterissä. MaRan jäsenrekiste-
rissä olevien tietojen luovuttamisessa muun muassa yhteis-
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työkumppaneille noudatetaan MaRan jäsenrekisterin luovu-
tusperusteita, jotka on kerrottu MaRan jäsenrekisteriä koske-
vassa informointiasiakirjassa.  
 
Tietosuoja-asetuksen tarkoittamana henkilötietojen käsitteli-
jänä uutiskirjerekisterissä olevien tietojen osalta MaRa käyt-
tää yrityksiä, jotka tarjoavat MaRalle uutiskirjerekisterin yllä-
pitoon käytettävän ohjelmiston sekä sähköisen uutiskirjeen 
lähettämiseen tarkoitetun ohjelmiston.  

 
9. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle 
 

Uutiskirjerekisterissä olevia tietoja ei siirretä EU:n ulkopuo-
lelle.  

 
10. Henkilötietojen säilytysaikaa koskevat kriteerit 
 

Vastaanottajaa koskevat henkilötiedot säilytetään uutiskirje-
rekisterissä niin kauan kuin käsittelyperuste uutiskirjeen lähet-
tämiseen on olemassa. Käsittelyperuste voi liittyä jäsenyys-
suhteeseen, yhteistyösopimukseen tai sidosryhmään kuulumi-
seen.   

 
Sähköisen uutiskirjeen vastaanottaja voi koska tahansa ja jo-
kaisen uutiskirjeen yhteydessä ilmoittaa rekisterinpitäjälle, et-
tä ei halua enää sähköistä uutiskirjettä. Tällöin hänen sähkö-
postiosoitteensa poistetaan uutiskirjeen rekisteristä.  

 
12. Rekisteröidyn oikeuksista 

 
Uutiskirjerekisterissä olevia henkilötietoja käsitellään rekiste-
rinpitäjän oikeutetun edun nojalla (tietosuoja-asetus artikla 6 
artikla 1 kohta e alakohta). Kun tietoja käsitellään tämän koh-
dan nojalla, rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:   

 
Rekisteröidyn oikeus päästä omiin tietoihinsa 

 
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää pääsyä itseään koskeviin tie-
toihin (=tarkastusoikeus) sen selvittämiseksi käsitelläänkö 
häntä koskevia tietoja tai että niitä ei käsitellä.  

 
Rekisteröidyn oikeutta saada tiedot voidaan tietosuoja-
asetuksen nojalla rajoittaa tai siitä kieltäytyä, jos tietojen an-
taminen vaikuttaisi haitallisesti muiden oikeuksiin ja vapauk-
siin. Tällaisia suojattavia oikeuksia ovat muun muassa rekiste-
rinpitäjän liikesalaisuudet tai toisen henkilön henkilötiedot. 
Rekisteröidyn oikeutta saatetaan rajoittaa myös kansallisessa 
lainsäädännössä (kuten tietosuojalaissa). 
 

Oikeus tietojen oikaisemiseen 
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Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee 
ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja 
virheelliset henkilötiedot.  

 
Oikeus tietojen poistamiseen 

 
Rekisterinpitäjän on rekisteröidyn pyynnöstä poistettava re-
kisteröityä koskevat tiedot ilman aiheetonta viivytystä, jos jo-
kin seuraavista edellytyksistä täyttyy: 
- henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita var-

ten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin 
- rekisteröity vastustaa tietojensa käsittelyä henkilökohtai-

seen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella eikä 
käsittelyyn ole olemassa perusteltua syytä  

- rekisteröity vastustaa tietojensa käsittelyä suoramarkki-
nointia varten - käsittely on tässä tapauksessa mahdollista 
kuitenkin muihin tarkoituksiin 

- henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti 
 

Vaikka jokin edellytyksistä täyttyisi, ei tietoja tarvitse poistaa 
jos käsittely on tarpeen esimerkiksi rekisterinpitäjään sovellet-
tavaan EU-oikeuteen tai kansalliseen lainsäädäntöön perustu-
van käsittelyä edellyttävän lakisääteisen velvoitteen noudat-
tamiseksi tai oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi 
tai puolustamiseksi.  

 
Oikeus vastustaa tietojensa käsittelyä 
 

Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa henkilötietojensa käsitte-
lyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä pe-
rusteella.  Jos rekisteröity on vastustanut tietojensa käsittelyä 
henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perus-
teella, rekisteröidyn tulee yksilöidä erityinen tilanne, johon 
perustuen hän vastustaa tietojensa käsittelyä. Rekisterinpitäjä 
voi tietosuoja-asetuksen nojalla jatkaa tietojen käsittelyä vas-
tustuksesta huolimatta, jos käsittelyyn on olemassa huomatta-
van tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää rekisteröidyn 
edut, oikeudet ja vapaudet tai jos se on tarpeen oikeusvaateen 
laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.  
 
Rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa vastustaa häntä 
koskevien henkilötietojen käsittelyä suoramarkkinointia 
varten. Jos rekisteröity vastustaa henkilötietojen käsitte-
lyä suoramarkkinointia varten, niitä ei enää käsitellä tä-
hän tarkoitukseen.  

 
 

Oikeus pyytää käsittelyn rajoittamista 
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Rekisterinpitäjän on rekisteröidyn pyynnöstä rajoitettava hen-
kilötietojen aktiivista käsittelyä seuraavissa tilanteissa: 
- rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden, 

jolloin käsittelyä on rajoitettava siksi aikaa, kunnes rekis-
terinpitäjä voi varmistaa tietojen paikkansapitävyyden 

- käsittely on lainvastaista ja rekisteröity vaatii henkilötieto-
jen poistamisen sijaan tietojen käsittelyn rajoittamista 

- rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja kä-
sittelyn tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oi-
keudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolus-
tamiseksi tai 

- rekisteröity on vastustanut henkilötietojen käsittelyä ja sen 
arviointi, syrjäyttävätkö rekisterinpitäjän oikeutetut perus-
teet rekisteröidyn perusteet, on kesken. 

 
Käsittelyn rajoituksen kestäessä tietoja saa lähtökohtaisesti 
vain säilyttää. Tietoja saa käsitellä myös oikeudellisen vaa-
teen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi taikka toi-
sen luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön oikeuksien suo-
jaamiseksi tai tärkeää yleistä etua koskevista syistä. Ennen 
kuin käsittelyn rajoitus poistetaan, siitä on ilmoitettava rekis-
teröidylle. 

 
 

13. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle 
 

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle val-
vontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että rekisterinpi-
täjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tie-
tosuojasääntelyä. 

 
14. Rekisteröidyn oikeuksien käyttämiseen liittyvät pyynnöt 

 
 

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien 
oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröity voi 
olla yhteydessä kohdassa 2 mainittuun rekisterinpitäjän yh-
teyshenkilöön.  
 
Tarkastusoikeutta koskeva pyyntö tai muu rekisteröidyn oike-
uksien toteuttamista koskeva pyyntö rekisterinpitäjälle tulee 
tehdä kirjallisesti joko sähköpostilla tai postitse. Pyynnön voi 
myös esittää henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän toimipaikas-
sa.  
 
Rekisterinpitäjä voi pyytää rekisteröityä täsmentämään riittä-
vällä tavalla, mitä tietoja tai käsittelytoimia rekisteröidyn 
pyyntö koskee.  
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Sen varmistamiseksi, että henkilötietoja ei rekisteröidyn oike-
uksien käyttöön liittyen luovuteta muulle kuin rekisteröidylle 
itselleen rekisterinpitäjä voi tarvittaessa pyytää rekisteröityä 
toimittamaan tarkastuspyynnön allekirjoitettuna. Rekisterinpi-
täjä voi myös pyytää pyynnön tekijää todistamaan henkilölli-
syytensä virallisella henkilöllisyystodistuksella tai muulla luo-
tettavalla tavalla 

 
 
Laadittu                    Helsingissä 25.5.2018 


