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Saksalais-Suomalaisen Kauppakamarin yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen 
tiedonantovelvoite 

Uutiskirjeen tilaaminen kolmansille osapuolille (= ei-jäsenille) 

1. Käsittelytoiminnan kuvaus

Tietosuojaselosteet annetaan uutiskirjeen tilausta varten tapahtuvan henkilötietojenne 
käsittelyn yhteydessä. Ilman tietojanne emme voi valitettavasti toimittaa teille 
uutiskirjettämme. 

2. Rekisterinpitäjän nimi ja osoite

Saksalais-Suomalainen Kauppakamari (Deutsch-Finnische Handelskammer e.V.) 

PL 83  

00101 Helsinki  

Puh. (0)9 6122 120 

Sähköposti:info(at)dfhk.fi  

kotisivu: www.ahkfinnland.de

3. Yhteyshenkilö tietosuoja-asioissa

Anna-Kaisa Wilhelm  
Lakiasiat 
Saksalais-Suomalainen Kauppakamari 
Unioninkatu 32 B 
00100 Helsinki 
Puh. 050 477 0002 
Sähköposti: anna-kaisa.wilhelm(at)dfhk.fi 
Kotisivu: www.ahkfinnland.de

4. Käsittelyn tarkoitukset ja oikeusperusteet

Tietojanne kerätään, jotta teidät voidaan rekisteröidä uutiskirjeemme tilaajaksi. Tietojanne 
käsitellään yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan perusteella. 

Tilaamalla uutiskirjeen ilmaisette hyväksyvänne henkilötietojenne käsittelyn. Voitte 
peruuttaa suostumuksenne milloin tahansa tulevaisuuden osalta. 

5. Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät

Uutiskirjeen jakelusta vastaavalla palveluntarjoajallamme on pääsy tietoihinne. 

6. Henkilötietojen siirtäminen kolmanteen maahan

Tietojenne siirtämistä kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle ei suunnitella. 

7. Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietonne tallennetaan siksi ajaksi, kun olette uutiskirjeemme tilaajana. 
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8. Rekisteröidyn oikeudet 

 
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaan Teillä on seuraavat oikeudet: 
 
Kun henkilötietojanne käsitellään, teillä on oikeus saada pääsy teistä tallennettuihin 
tietoihin (yleisen tietosuoja-asetuksen 15 artikla). 
 
Jos käsitellään virheellisiä henkilötietoja, teillä on oikeus saada tiedot oikaistua (yleisen 
tietosuoja-asetuksen 16 artikla). 
 
Jos lainmukaiset edellytykset täyttyvät, voitte vaatia tietojen poistamista tai käsittelyn 
rajoittamista sekä vastustaa tietojen käsittelyä (yleisen tietosuoja-asetuksen 17, 18 ja 21 
artikla). 
 
Mikäli vastustatte tietojen käsittelyä, emme voi enää saavuttaa teitä tapahtuman 
osanottajana, joten poistamme teidät vastaanottajien joukosta. 
 
Koska tietojenne käsittely perustuu sopimukseen ja käsittely suoritetaan automaattisesti, 
teillä on mahdollisesti oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen (yleisen tietosuoja-
asetuksen 20 artikla). 
 
Jos käytätte edellä mainittuja oikeuksia, rekisterinpitäjä tarkastaa, täyttyvätkö niiden 
lainmukaiset edellytykset. 
 
Jos haluatte käyttää oikeuksianne, ottakaa yhteyttä rekisterinpitäjän yhteyshenkilöön.  
 
Jos teillä on tietosuojaoikeudellisia valituksia, voitte ottaa yhteyttä toimivaltaiseen 
valvontaviranomaiseen: Tietosuojavaltuutetun Toimisto, Ratapihantie 9, 00520 Helsinki 
 
9. Suostumuksen peruutusoikeus 

 
Jos olette antanut suostumuksesi siihen, että Saksalais-Suomalainen kauppakamari saa 
käsitellä tietojasi, voitte perua suostumuksenne milloin tahansa tulevaisuuden osalta. 
Tämä ei vaikuta ennen suostumuksen peruuttamista suoritetun suostumuksen perusteella 
tehdyn tietojenkäsittelyn lainmukaisuuteen. 


