TIETOSUOJASELOSTE
Rekisterinpitäjä:

Kristillinen Media Oy
Ilmalankuja 2 i
00240 Helsinki
Y-tunnus: 1058141-9

Tietoja käsittelee:

Henkilökunta

Rekisteröidyt:

Haastateltavat/vieraat
Yritysasiakkaat
Palkansaajat, palkkionsaajat
Matka- ja tapahtumaosallistujat

Rekisterityypit:

Tietopiiri Oy TP Fons asiakasrekisteri
Emrone Oy Agora –seurakuntarekisteri
Exel-tiedostoja
Sähköpostiryhmiä Creamailer – sähköpostisovelluksessa
Kännyköiden osoitteistot
Tiedostoja Google Drivessä
Atsoft Mäkinen Oy palkanlaskenta- ja laskutusohjelma

Tietojen rekisteröintitarkoitus:

Rekisterissä olevat
tiedot:
Tietojen käsittelyn
oikeusperusteet:

Tietoja käytetään yhteydenpitoon haastateltaviin ja
vieraisiin sekä mainos- ja ohjelmamyynnin hallintaan.
Myynnin osoitteita hyödynnetään sähköpostimarkkinoinnissa
puhelin- ja käyntikontaktien lisäksi.
Asiakaspalvelija kerää matka- ja tapahtumaosallistujista listan, joka
poistetaan 6 kuukauden kuluttua matkan tai tapahtuman päättymisestä,
tai tiedot siirretään Kristityt Yhdessä ry:n osoiterekisteriin, mikäli
henkilö on tilannut Radio Dein tai Kristityt Yhdessä ry:n uutis- ja
markkinointikirjeitä.
Tiedostoissa on vain henkilön yhteystiedot sekä maininta, mihin
ryhmään kuuluu.

Nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, vastuualue.

Tietojen käsittely perustuu EU:n tietosuoja-asetuksen 6 artiklaan.
Tarkemmat oikeusperusteet ovat oikeutettu etu eli asiakassuhde
tai siihen rinnastettava suhde rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välillä
tai sopimuksen täytäntöönpano.

Tietojen poistaminen:

Asiakastiedot ovat luottamuksellisia eikä niitä luovuteta
eteenpäin ilman asiakkaan suostumusta.
Tiedot poistetaan asiakkaan niin halutessa.

Tietoturvallisuus:

Käytössämme on asianmukaiset tietoturvavälineet, joilla suojaamme
henkilötietojen pysymistä vain niiden käsittelyyn oikeutettujen
henkilöiden saatavilla.
Rekistereihin ei ole ulkopuolisilla pääsyä.
Tietoverkko ja laitteisto on suojattu hyvin.

Rekisteröidyn oikeudet:

1. Saada tietoja mitä hänestä on rekisteröity
2. Pyytää tietojen oikaisemista
3. Tulla unohdetuksi eli poistetuksi rekisteristä

4. Rajoittaa tietojen käsittelyä
Jos rekisteröity haluaa saada selosteen siitä, mitä hänestä on
rekisteröity,
hän voi ottaa yhteyttä ja pyytää selostetta joko sähköpostilla
heli.anttila@radiodei.fi tai puhelimitse 0400-557004.
Seloste toimitetaan kuukauden kuluessa pyynnöstä postitse tai
luovutetaan noudettaessa.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietojen siirto EU:n ja ETA:n ulkopuolelle
Kristillinen Media Oy ei luovuta henkilötietoja kolmansille osapuolille
eikä myöskään EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
Tietosuojaloukkaukset:

Henkilötietojen käsittelijä ilmoittaa välittömästi rekisterinpitäjälle
huomaamansa tietoturvaloukkauksen. Rekisterinpitäjä ilmoittaa
asiasta valvontaviranomaiselle, mikäli tietoturvaloukkauksesta
aiheutuu todennäköisesti riskiä henkilöiden oikeuksille.

Vastuuhenkilö:

Talousvastaava Heli Anttila hoitaa tietosuoja-asioita.

Informaatiota antaa:

Jos rekisteröity haluaa saada tietoa siitä, mitä hänestä on rekisteröity,
Heli Anttila (heli.anttila@radiodei.fi tai 0400-557004) antaa selosteen.

