
Tietosuojaseloste 
Tämän selosteen tarkoituksena on informoida henkilötietojen käsittelystä EU:n yleisen tietosuoja-
asetuksen (EU) 2016/679 mukaisesti. Selostetta päivitetään tarvittaessa. 

Laadittu 28.4.2022 

1. Rekisterinpitäjä ja rekisterinpitäjän yhteystiedot 
Toiminnanjohtaja Maarit Teuri, Leader-ryhmä Ykkösakseli ry. Ykkösakselin toimiston osoite: Kitulantie 11, 
25410 Suomusjärvi. Sähköposti: toimisto(at)ykkosakseli.fi 

 

2. Yhteyshenkilöt rekisteriä koskevissa asioissa 

Toiminnanjohtaja Maarit Teuri, Leader-ryhmä Ykkösakseli ry. Ykkösakselin toimiston osoite: 
Kitulantie 11, 25410 Suomusjärvi. Sähköposti: toimisto(at)ykkosakseli.fi 
 

3. Rekisterin nimi 
Uusimaaseutu.fi - sivujen käyttäjärekisteri. 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 
Verkkosivujen käyttäjätilastojen seuranta sivuston kehittämiseksi. Tietoja ei käytetä muihin 
käyttötarkoituksiin. Henkilötietoja käsitellään perustuen rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun. 

 

5. Rekisterin tietosisältö ja evästeet 
Verkkosivusto on julkinen ja se tarjoaa tietoa maaseutuohjelman palveluista, toiminnasta ja ajankohtaisista 
asioista Uudellamaalla. Sivusto on Uudenmaan Leader-ryhmien Ykkösakseli ry:n, Pomoväst rf:n, EMO ry:n ja 
Kehittämisyhdistys SILMU ry:n sekä Uudenmaan ELY-keskuksen ylläpitämä. Hallinnoinnin ensisijaisena 
vastuutahona toimii Ykkösakseli ry. 

Verkkopalvelu kerää kävijätietoja Google Analytics -palvelulla. Sivu ilmoittaa evästeiden käytöstä ja ne voi 
hyväksyä tai hylätä, jolloin kävijätietoja ei tallenneta. Käyttäjällä on mahdollisuus estää evästeiden käyttö 
muuttamalla myös selaimensa asetuksia selainvalmistajan ohjeiden mukaisesti sekä tyhjentää mahdolliset 
evästeet selaimen välimuistista. Evästeiden tyhjentäminen ei lopeta mahdollista tiedon keruuta. Google 
Analytics -palvelulla kerätyt tiedot säilytetään Googlen Analytics-työkalussa. Google Analyticsin 
keräämät, tallentamat ja analysoimat tiedot eivät sisällä henkilön tunnistamisen mahdollistavia 
tietoja. IP-osoitteita ei tarkastella yksittäisinä tekijöinä.  Lisäksi Google hallinnoi näitä tietoja 
tietosuojakäytäntönsä mukaisesti. Lisätietoja Google Analyticsin käytöstä. 

 

6. Tiedon säilytysaika 
Tietoja säilytetään ainoastaan sen aikaa, kun se on tehtävän kannalta olennaista. 

 

https://support.google.com/analytics/answer/6004245


7. Säännönmukaiset tietolähteet 

Rekisteröidyt itse sekä Uudenmaan Leader-ryhmien ja Uudenmaan ELY-keskuksen oma 
sisällöntuotanto sekä linkitykset. 

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset 
Tietojen käsittely tapahtuu Uudenmaan Leader-ryhmien ja Uudenmaan ELY-keskuksen toimesta, 
henkilötietojen käsittelyä ohjaavan lainsäädännön mukaisesti. Pidätämme oikeuden ulkoistaa 
henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, 
että henkilötietoja käsitellään henkilötietojen käsittelyä ohjaavan lainsäädännön mukaisesti. 

 

9. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n 
ulkopuolelle 
Rekisterin tietoja ei luovuteta eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

 

10. Rekisterin suojauksen periaatteet 
Tietokannat, joihin tietoja tallennetaan, ovat teknisesti ja fyysisesti suojattu, siten ettei ulkopuolella ole 
niihin pääsyä. Pääsy tietoihin on vain niillä, joilla se on tarpeen työtehtävien hoitamiseksi. 

 

11. Tarkastusoikeus ja tietojen pyytäminen  
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee 
lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterinpitäjälle. 
 

12. Tiedon korjaamisoikeus ja oikeus tietojen poistamiseen 
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen henkilötietonsa oikaisua. Korjauspyyntö tulee lähettää 
kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterinpitäjälle. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia tietojensa poistoa, ellei 
tietojen säilyttämisestä toisin lainsäädännöllä säädetä.   

 

13. Henkilötietojen käsittelyä koskeva valitus tai kantelu 
Tarvittaessa voit valittaa tai tehdä kantelun tietojesi käsittelystä tietosuojavaltuutetulle. 
Tietosuoja.fi 


