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Keski-Suomen liitto – Henkilötietolain (523/99) 10 §:n   
mukainen rekisteriseloste  
  
1. Rekisterin pitäjä: Keski-Suomen liiton toimisto  
Y-tunnus: 0830155-3  
Osoite: Cygnaeuksenkatu 1, 40100 Jyväskylä  
Puhelinnumero: 040 5915058 
Sähköpostiosoite: kirjaamo@keskisuomi.fi, tuulia.nieminen@keskisuomi.fi 
  
 
2. Rekisteriasioiden yhteyshenkilö: viestintäpäällikkö Tuulia Nieminen  
 
3. Rekisterin nimi: Keski-Suomen liiton henkilöstön julkinen yhteystietorekisteri 
 
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus: Keski-Suomen liiton henkilöstön työyhteystietojen saattaminen 
potentiaalisten yhteistyökumppanien, asiakkaiden ja muiden Keski-Suomen kehittämisestä ja Keski-Suomen 
liiton toiminnasta kiinnostuneiden tahojen käyttöön. Tätä tarkoitusta varten osa rekisterin sisältämistä 
tiedoista julkaistaan Keski-Suomen liiton verkkosivuilla.  
  
5. Rekisterin tietosisältö  
Henkilöpiiri:  
Keski-Suomen liiton henkilöstö. 
 
Tietosisältö: Rekisteri voi sisältää: Yllä mainittujen nimi, työsähköpostiosoite, työpuhelinnumero, 
sosiaalisen median yhteystietoja, titteli, valokuva tai valokuvia ja tiivis kuvaus työtehtävistä. Tietoja voidaan 
julkaista Keski-Suomen liiton verkkosivuilla ja muissa julkisissa kanavissa siltä osin, kuin se on asiallisesti 
perusteltua ja tarpeellista Keski-Suomen liiton toiminnan kannalta. Keski-Suomen liitto on maakunnan 
kehittäjä, verkostovaikuttaja ja yhteisen kehittämistahdon muodostaja. Toiminnan perustehtävien 
toteuttamiseksi potentiaalisille yhteistyökumppaneille, asiakkaille ja muille Keski-Suomen kehittämisestä ja 
Keski-Suomen liiton toiminnasta kiinnostuneille tahoille tulee olla tarjolla tehtäviä hoitavien henkilöiden 
yhteystiedot sekä mahdollisuus tarvittaessa tunnistaa henkilöt esim. verkostotapahtumissa. Laajempi 
määrä tietoja voidaan julkaista asianomaisen suostumuksella. 
 
 
6. Säännönmukaiset tietolähteet  
Keski-Suomen liiton muut henkilörekisterit, henkilöt itse. Keski-Suomen liitto voi pyytää tietoja henkilöltä 
itseltään. 
 
 
7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset  
Julkiset tiedot ovat nähtävillä Keski-Suomen liiton verkkosivuilla. Muita tietoja ei luovuteta kolmansille 
tahoille.  
 
8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle  
Julkiset tiedot ovat nähtävillä Keski-Suomen liiton verkkosivuilla. Muita tietoja ei EU:n tai ETA:n 
ulkopuolelle.  
 



9. Tiedon korjaaminen 

Keski-Suomen liiton henkilökunta voi pyytää koska tahansa Keski-Suomen liittoa korjaamaan virheelliset 
tiedot. Rekisteristä voi pyytää poistamaan tietonsa siltä osin, kuin niiden säilyttäminen rekisterissä ei ole 
perusteltua ja tarpeellista Keski-Suomen liiton tehtävien hoitamiseksi. Asian voi hoitaa sähköpostitse 
(tuulia.nieminen@keskisuomi.fi). 

 

10. Rekisterin suojauksen periaatteet 

Julkiset tiedot ovat nähtävillä Keski-Suomen liiton verkkosivuilla. Muut tiedot ovat henkilökohtaisen 
käyttäjätunnuksen ja salasanan takana. 

 

11. Tarkastusoikeus 

Henkilöllä on Henkilötietolain 26§:n mukaisesti oikeus tarkastaa mitä häntä koskevia tietoja 
henkilörekisteriin on talletettu. Tämän voi tehdä ottamalla yhteyttä rekisterin ylläpitäjään. 

 
Rekisterin pitäjä on hyväksynyt rekisteriselosteen ja vastaa rekisteriin otettujen henkilötietojen käsittelyn 
lainmukaisuudesta.   
  
Keski-Suomen liiton toimisto  
  
  
 


