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1. Rekisterin pitäjä 

 

Anttolan Maa- ja kotitalousseura ry (y-tunnus 1871801-0). 

 

Yhteyshenkilö tietosuoja-asioissa on Taina Harmoinen, taina.harmoinen(at)gmail.com 

 

2. Henkilötietojen käsittelyn perusteet ja tarkoitus 

 

Henkilötietojen käsittelyperusteena on Anttolan Maa- ja kotitalousseura ry:n hallinnoimien 

Anttolan kotisivujen anttola.fi toiminnan kannalta olennaisten tietojen käsittely. Tietoja 

kerätään ja käsitellään seuraaviin tarkoituksiin: 

● anttolalaisten yrittäjien palveluiden esittelyyn 

 

3. Henkilötietojen käsittely 

 

Henkilötietojen kerääminen, tallentaminen, käsittely ja säilyttäminen perustuvat rekisterissä 

olevien suostumukseen ja rekisteröidyn ilmoittamiin tietoihin. 

 

Henkilöllä, joka on antanut suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn, on oikeus myös 

peruuttaa suostumus.  

 

4. Kuvaus rekistereistä 

 

Kerättävät tiedot: 

● Yrityksen tai yrittäjän nimi 

● Yhteyshenkilön nimi 

● Puhelinnumero 

● Sähköpostiosoite 

● Yrityksen kotisivu tai muu lisätietosivu 

● Yrityksen antamat tiedot tyrityksen toiminnan kuvauksesta 

 

Anttola.fi-yritystietorekisteriä ylläpidetään taustatietojärjestelmässä ja tiedot on julkisesti 

nähtävissä Anttola.fi-sivustolla. Jokaisella yrityksellä / palveluntarjojalla on mahdollisuus 

milloin tahansa pyytää tietoja, muuttaa niitä tai poistaa kaikki tietonsa ottamalla yhteyttä 

ylempänä mainittuun yhteyshenkilöön. 

 

5. Säännönmukaiset tietolähteet 

 

Rekistereissä olevat tiedot kerätään henkilöiltä itseltään henkilökohtaisesti. 

 



6. Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n 

ulkopuolelle 

 

Anttolan Maa- ja kotitalousseura ry ei säännönmukaisesti luovuta Anttola.fi-

yritystietorekisterissä olevia tietoja kolmansille osapuolille ilman rekisterissä olevan lupaa. 

 

7. Tietojen säilytysaika 

 

Yhteystietoja säilytetään niin kauan, kuin se on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa 

määriteltyjen henkilötietojen käsittelyn perusteiden ja tarkoituksen toteuttamiseksi. 

 

8. Kuvaus turvatoimista 

 

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta. Rekisteritietoja säilytetään Internet-

palvelimilla, joten laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan 

asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien 

käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään 

luottamuksellisesti. 

 

9. Rekisteröidyn oikeudet 

 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat henkilötiedot. Rekisteröidyllä on oikeus 

vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee häntä koskevat virheelliset henkilötiedot. Rekisteröidyllä 

on oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan rekisteröityä koskevat henkilötiedot.  

 

Edellä mainitut pyynnöt on tehtävä allekirjoitetulla kirjeellä, sähköpostilla tai puhelimitse. 

Tarkastuspyynnöt osoitetaan kohdassa 1 mainitulle yhteyshenkilölle. 

 

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle Tietosuojavaltuutetun 

toimistoon, jos hän katsoo, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti. 

 

 


