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Tietosuojaseloste
EU:n Tietosuoja-asetuksen (2016/679) mukainen tietosuojaseloste. Tietosuojaseloste on päivitetty
16.11.2020 ja sen on tarkastanut Lahden kaupungin tietosuojavastaava.
Rekisterinpitäjä
Lahden kaupunki / Lahden seudun liikenne
Askonkatu 2
15100 Lahti
Yhteyshenkilö
Maria Niemi, Lahden seudun liikenne, Askonkatu 2, 15100 Lahti, maria.niemi@lahti.fi
Tietosuojaan ja henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä asioissa voi ottaa yhteyttä tietosuoja@lahti.fi.
Rekisterin nimi
Lahden seudun liikenne / LSL postituslista
Rekisterin käsittelijä
Liana Technologies
Henkilötietojen käyttötarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste
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 pyytänyt saada liittyä postituslistalle sähköisellä lomakkeella, sähköpostilla tai muulla kirjallisella suostumuksella.
Postituslistalle liittyäkseen henkilön on tutustuttava tietosuojaselosteeseen. Arvonnoissa ja kilpailuissa
Lahden seudun liikenteen postituslistan tietosuojaseloste julkaistaan arvonnan sääntöjen yhteydessä. Seloste on nähtävissä sähköisesti osoitteessa lsl.fi/tietosuoja/
Postituslistalle liittyneelle henkilölle voidaan lähettää sähköpostitse Lahden seudun joukkoliikennettä koskevia uutiskirjeitä ja tiedotteita.
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on uutiskirjeen tilaajan antama suostumus (EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohta).
Rekisterin tietosisältö
Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:
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Henkilötiedot
- Henkilön etu- ja sukunimi, jos ilmoitettu
- Sähköpostiosoite, välttämätön
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
Olemme toteuttaneet tarpeelliset tekniset ja hallinnolliset toimenpiteet henkilötietojen suojaamiseksi.
Henkilötietoja säilytetään sähköisesti Lianatechin palvelimella.
Henkilötietoja sisältävien järjestelmien käyttö vaatii henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan.
Palvelimet, joilla rekisterit ovat, sijaitsevat korkean tietoturvatason palvelinkeskuksissa.
Tietojen säilytysajat
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.
Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus tarkastaa rekisteritietonsa. Rekisteröidyllä on milloin tahansa oikeus
pyytää korjaamaan tai poistamaan tietonsa rekisteristä.
Uutiskirjeen tilaajalla on jokaisen uutiskirjeen vastaanottamisen yhteydessä mahdollisuus perua tilaus.
Peruutuslinkki löytyy jokaisen uutiskirjeen lopusta.
Tilaajalla on oikeus ja mahdollisuus oikaista virheellinen sähköpostiosoitetieto. Linkki tietojen muokkaukseen löytyy jokaisen uutiskirjeen lopusta.
Uutiskirjeen tilauksen peruneiden sähköpostitiedot tuhotaan viivytyksettä.
Valitusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle (www.tietosuoja.fi), jos hän kokee, että henkilötietoja käsitellessämme olemme rikkoneet voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

