
KAUTE-säätiön uutiskirjeen rekisteriseloste 
 
Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste. 
 
1. Rekisterinpitäjä 
 
Kaupallisten ja teknillisten tieteiden tukisäätiö KAUTE 
Mariankatu 7 C 
00170 Helsinki 
 
puh. +358 50 371 9590 
 
2. Rekisteriasiat 
 
Tietosuojavastaavamme Jouni Lounasmaa vastaa viimeistään kahden arkipäivän kuluessa 
rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin. 

3. Rekisterin nimi 

KAUTE-säätiön uutiskirjerekisteri 

 
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

Käsittelyn tarkoituksena on apurahansaaja- ja yhteistyösuhteen hoitaminen. Lähetämme 
tietoa kuulumisistamme ja tapahtumistamme uutiskirjeen muodossa rekisterissä oleville 
henkilöille.  
 

5. Rekisterin tietosisältö 

Rekisteri voi sisältää seuraavat tiedot siinä olevista henkilöistä: 

Nimi 
Sähköpostiosoite 
 

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet 

Rekisteri koostetaan KAUTE-säätiön sidosryhmärekisteristä ja tietoja pidetään yllä 
manuaalisella päivityksellä. Rekisteriin voi liittyä KAUTE-säätiön verkkosivustolla.  

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset 



Rekisterinpitäjä ei luovuta rekisteröityjen henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen 
viranomaistoimien niin edellyttäessä. 

8. Tietojen säilytys 

Tietoja säilytetään toistaiseksi.  

9. Tietojen poistaminen 

Tiedot poistetaan rekisteröidyn pyytäessä tai rekisterinpitäjän niin päättäessä.  

10. Rekisterin suojauksen periaatteet 

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. KAUTE-säätiön tietoverkko ja laitteisto, jolla 
rekisteri sijaitsee on suojattu tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä. 

11. Kielto-oikeus 

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus kieltää meitä lähettämästä uutiskirjettä. 

  



Rekisteriseloste KAUTE-säätiön uutiskirjeen henkilötietojen käsittelystä  
 
Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste. 
 
1. Rekisterinpitäjän yhteystiedot  
 
KAUTE-säätiö 
Mariankatu 7 C 
00170 Helsinki 
 
Asiamies Jouni Lounasmaa 
puh. +358 50 371 9590 
 
2. Yhteyshenkilö henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa  
 
Maria Ruuska 
puh. +358 40 727 4119 
 
Kaskas Media Oy 
Mechelininkatu 3d 
00100 Helsinki 

3. Rekisterin nimi 

KAUTE-säätiön uutiskirjerekisteri 

 
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

Käsittelyn tarkoituksena on apurahansaaja- ja yhteistyösuhteen hoitaminen. Lähetämme 
tietoa KAUTE-säätiön kuulumisista ja tapahtumista uutiskirjeen muodossa rekisterissä 
oleville henkilöille.  
 

5. Rekisterin tietosisältö 

Rekisteri voi sisältää seuraavat tiedot siinä olevista henkilöistä: 

Nimi 
Sähköpostiosoite 
 

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet 



Rekisteri koostetaan KAUTE-säätiön sidosryhmärekisteristä ja tietoja pidetään yllä 
manuaalisella päivityksellä. Rekisteriin voi liittyä KAUTE-säätiön verkkosivustolla. 

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset 

Rekisterinpitäjä ei luovuta rekisteröityjen henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen 
viranomaistoimien niin edellyttäessä. 

8. Tietojen säilytysaika  

Tietoja säilytetään toistaiseksi. 

9. Tietojen poistaminen 

Tiedot poistetaan rekisteröidyn pyytäessä tai rekisterin pitäjän niin päättäessä.  

10. Rekisterin suojauksen periaatteet 

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Kaskas Media Oy:n tietoverkko ja laitteisto, jolla 
rekisteri sijaitsee on suojattu tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä. 

11. Kielto-oikeus 

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus kieltää meitä lähettämästä uutiskirjettä.  

 
 


