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Tietosuojaseloste
Henkilötietolain (22.4.1999/523) 10 §:n ja EU:n Tietosuoja-asetuksen (2016/679) mukainen tietosuojaseloste
Rekisterinpitäjä
Lahden kaupunki / Lahden seudun liikenne
Askonkatu 2
15100 Lahti
Yhteyshenkilö
Maria Niemi, Lahden seudun liikenne, Askonkatu 2, 15100 Lahti, maria.niemi@lahti.fi
Rekisterin nimi
Lahden seudun liikenne / LSL postituslista
Henkilötietojen käyttötarkoitus
Henkilötietoja käytetään Lahden seudun liikenteen ja henkilön väliseen viestintään.
Henkilötiedot on liitetty Lahden seudun liikenteen postituslistan henkilörekisteriin, jos henkilö on valinnut Lahden
seudun liikenteen arvonnan tai kilpailun yhteydessä kyllä –vastauksen ”Minulle saa lähettää sähköpostilla Lahden
seudun joukkoliikennettä koskevia tiedotteita.” tai henkilö on kirjallisesti tai sähköpostitse pyytänyt saada liittyä
postituslistalle.
Postituslistalle liittyäkseen henkilön on tutustuttava arvonnan tai kilpailun yhteydessä sääntöihin sekä
tietosuojaselosteeseen. Arvonnoissa ja kilpailuissa Lahden seudun liikenteen postituslistan rekisteriseloste
julkaistaan arvonnan sääntöjen yhteydessä. Rekisteriseloste on nähtävissä sähköisesti osoitteessa
http://www.lsl.fi/lisatietoa/lomakkeet-ja-kayttoehdot/
Postituslistalle liittyneelle henkilölle voidaan lähettää sähköpostitse Lahden seudun joukkoliikennettä koskevia
tiedotteita ja hänen yhteystietonsa säilytetään Lahden seudun liikenteen postituslistalla.
Rekisterin tietosisältö
Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:
Henkilötiedot
- Henkilön etu- ja sukunimi, jos ilmoitettu
- Sähköpostiosoite, välttämätön
- Puhelinnumero, jos ilmoitettu
Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteri sisältää vain käyttäjän itse itsestään antamia tietoja.
Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
Tietoja ei luovuteta Lahden kaupungin/Lahden seudun liikenteen ulkopuolelle kolmannelle osapuolelle.
Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä ja tiedostot on suojattu kunnassa normaalisti käytössä olevilla teknisillä
suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus on vain Lahden seudun liikenteen henkilökunnan käyttäjätunnuksella
ja salasanalla kaupungin verkkoon kirjautuneiden käytössä. Rekisterinpitäjän toimitiloissa harjoitetaan
kulunvalvontaa.
Tietojen säilytysajat
Pelkästään arvontaan osallistuneiden henkilötiedot poistetaan rekisteristä yksi vuosi arvonnan suorittamisesta.
Niiden henkilöiden tiedot, jotka ovat antaneet suostumuksensa tiedotteiden lähettämiseen, säilytetään rekisterissä
toistaiseksi tai siihen asti, kun rekisteröity pyytää poistamaan tietonsa, rekisteröidyn ilmoittama sähköpostiosoite
lakkaa toimimasta tai rekisterinpitäjä lakkaa lähettämästä tiedotteita ja rekisteri muuttuu tarpeettomaksi.
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Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus tarkastaa rekisteritietonsa. Rekisteröidyllä on milloin tahansa oikeus pyytää
korjaamaan tai poistamaan tietonsa rekisteristä. Tarkastus- ja kielto-oikeutta koskevat pyynnöt tulee esittää suoraan
rekisterinpitäjälle.
Tietosuojaan ja henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä asioissa voi ottaa yhteyttä tietosuoja@lahti.fi

