
1. Rekisterinpitäjä  
Kestävä Lahti -säätiö (3130216-7)
Rautatienkatu 20
15110 Lahti
 
2. Rekisteriasiat 
Viestintämme vastaa viimeistään kahden arkipäivän 
kuluessa rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palaut-
teisiin. 
 
3.Rekisterin nimi 
Kestävä Lahti -säätiön rekisteri 

4. Tietosuojavastaavan yhteystiedot
Emma Sulkanen
Tietosuojavastaava
emma.sulkanen@lahti.fi
Puh. 044 4826460

5. Henkilötietojen käyttötarkoitukset 
Tietojen käsittely rekisterissä perustuu suostumuk-
seen tai sopimukseen. Kestävä Lahti -säätiö käsitte-
lee henkilötietoja tiedottamiseen, varainhankintaan 
sekä tarjoamiensa palveluiden toimittamiseen. 
Keräämme henkilötietoja muun muassa seuraaviin 
käyttötarkoituksiin: 
 
Lahti - Euroopan ympäristöpääkaupunki 2021 -pro-
jektin tiedottamiseen 

•  Sidosryhmä, asukas- ja asiakasviestintään  
•  Suoramarkkinointiin  
•  Verkkosivujen analytiikkaan 
•  Laskutus-, maksu- ja perintätiedot 

 
Käytämme henkilötietojasi myös laissa, säännöksissä 
tai viranomaisten ja valvontaviranomaisten päätök-
sissä määriteltyjen vaatimusten ja velvollisuuksien 
noudattamiseksi. Henkilötietoja käsitellään myös 
markkinointi- ja asiakasanalyysien yhteydessä. Emme 
käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai 
profilointiin. 

6. Keitä Kestävä Lahti -säätiön 
rekisterissä on?
Rekisterimme sisältää seuraavia kohderyhmiä: 

• Kestävä Lahti -säätiön asiakasrekisteri 
• Kestävä Lahti -säätiön sidosryhmärekisteri 
• Lahti - Euroopan Ympäristöpääkaupunki 2021 

liittyvissä tilaisuuksissa ja tapahtumissa 
kontak 
toidut henkilöt, jotka ovat antaneet markki-
nointiluvan 

• Messu- ja tapahtumakävijät, jotka ovat anta-
neet markkinointiluvan tapahtumajärjestäjän 
välityksellä 

• Verkkosivujen kautta tulleiden uutiskirjetilaus-
ten perusteella kerätty rekisteri 

• Palautteet 

7. Miten keräämme tietoja? 
Osa Kestävä Lahti -säätiön keräämistä tiedoista on 
saatu suoraan henkilöiltä itseltään esimerkiksi verk-
kosivuillamme olevien lomakkein kautta. Keräämme 
tietoa myös meille lähetetyistä viesteistä, jotka ovat 
tulleet joko digitaalisten kanaviemme kautta, puhe-
limitse tai verkostoitumis-, tiedotus-, koulutus- tai 
markkinointitapahtumissa.  

8.Mitä henkilötietoja keräämme?
Keräämme ja käsittelemme muun muassa seuraavan 
tyyppisiä henkilötietoja: 

• Nimi 
• Osoite 
• Puhelinnumero 
• Sähköpostiosoite 
• Lisätieto 
• Syntymäaika  
• Sukupuoli 
• Kieli 
• Yritys ja asema 
• Yrityksen/yhteisön osoitetiedot 
• Palautteita 
• Säätiön verkkosivujen ja -palvelujen käyttötie-

toja 

Kestävä Lahti -säätiön
rekisteriseloste



9.Kenelle Kestävä Lahti -säätiö voi 
luovuttaa henkilötietojasi 
Kestävä Lahti -säätiö ei luovuta henkilötietojasi 
kolmansille osapuolille ilman suostumustasi, pait-
si Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.  
 
Käytämme mm. tietojen hallinnointiin ja laskutuk-
seen sekä uutiskirjeen ja tiedotteiden lähettämi-
seen ulkopuolisia palvelutarjoajia. Palveluntarjo-
ajat käsittelevät henkilötietoja vain siinä määrin 
kuin on tarpeen ko. palvelun tarjoamiseksi.  
 
Tietoja ei luovuteta EU- tai ETA -alueen ulkopuo-
lelle.  

10.Henkilötietojen suojauksen periaatteet 
Kaikki henkilötiedot ovat luottamuksellisia ja 
niihin pääsevät vain ne Kestävä Lahti -säätiön 
työntekijät tai muut Kestävä Lahti -säätiön lukuun 
ja puolesta toimivat, joilla on tarve tehtäviensä 
perusteella käsitellä henkilötietoja. 
Henkilökuntaa sitoo työsopimuksessa määritelty 
vaitiolovelvollisuus.   

Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn 
osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaam-
me sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsi-
tellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön 
mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti. 
 
Meillä on käytössämme asianmukaiset tekniset, 
organisatoriset ja hallintoon liittyvät turvallisuus-
menettelyt, joilla suojaamme kaikkia hallus-
samme olevia tietoja katoamisen, väärinkäytön, 
luvattoman käytön, luovuttamisen, muutosten ja 
tuhoamisen varalta. 

11. Henkilötietojen säilytysaika 
Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan kuin on 
tarpeen yllä määriteltyjen tarkoitusten toteuttami-
seksi kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön 
mukaisesti, jonka jälkeen henkilötietosi poiste-
taan, ellei Kestävä Lahti -säätiö ole sovellettavan 
lainsäädännön perusteella velvollinen säilyttä-
mään henkilötietojasi kauemmin.

12. Sinun oikeutesi 
Jos keräämme tai käsittelemme sinusta kerättyjä 
henkilötietoja, sinulla on Suomen kansallisen tieto-
suojaa koskevan lainsäädännön mukaiset oikeudet 
ja seuraavat GDPR:n mukaiset perusteet:  
  

• voit peruuttaa antamasi suostumuksen 
koska tahansa, jos henkilötietojasi on käsi-
telty suostumuksesi perusteella, 

• voit pyytää rekisterinpitäjältä vahvistuksen 
siitä, käsitteleekö rekisterinpitäjä sinua 
koskevia henkilötietoja vai ei, 

• voit pyytää pääsyn sinua koskeviin henkilö-
tietoihin ja saada niistä jäljennöksen, 

• voit pyytää henkilötietojesi oikaisemista tai 
poistamista, 

• voit vastustaa henkilötietojesi käsittelyä tai 
pyytää sen rajoittamista, 

• voit pyytää siirtämään henkilötietosi järjes-
telmästä toiseen. 

Jos haluat käyttää yllä mainittuja oikeuksiasi, 
pyydämme sinua ottamaan yhteyttä sähköpostitse 
info@greenlahti.fi. Sinulla on myös oikeus valittaa 
henkilötietojesi käsittelystä tietosuojavaltuutetun 
toimistoon. 
 
Rekisteröidyn oikeuksien toteuttamista koskevat 
pyynnöt osoitetaan kohdassa 1 mainitulle rekiste-
rinpitäjän yhteyshenkilölle. 
 
Tämä seloste on päivitetty 22.5.2020 ja Kestävä 
Lahti -säätiö varaa oikeuden muuttaa tässä kuvat-
tuja tietosuojakäytäntöjä ja päivittää näitä ehtoja 
sen mukaisesti.  


