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1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö 

Nuorten Exitin toimintaa koordinoi Exit – pois prostituutiosta ry. 
 

Rekisterinpitäjä:  Exit – pois prostituutiosta ry 
Osoite:   Siltasaarenkatu 4, 00530 Helsinki 
Yhteyshenkilö:  Toiminnanjohtaja, toiminnanjohtaja@exitry.fi, 0400 325204 

2. Rekisteröidyt eli uutiskirjeen tilaajat 

Käsittelemme Nuorten Exitin uutiskirjeen tilaajien tietoja. 



3. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus 

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on uutiskirjeen tilaajan oma suostumus. Henkilötietojen 

käsittelyn tarkoitus on mahdollistaa Nuorten Exitin uutiskirje. Tarvittavien henkilötietojen käsittely 
on välttämätön edellytys uutiskirjeen lähettämiseksi tilaajille.  

4. Käsiteltävät henkilötiedot 

Käsittelemme seuraavia uutiskirjeen tilaajien henkilötietoja: 

• uutiskirjeen tilaajan sähköpostiosoite 

5. Säännönmukaiset tietolähteet 

Käsiteltävät henkilötiedot saadaan uutiskirjeen tilaajalta itseltään uutiskirjeen tilaamisen 

yhteydessä. 

6. Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva, henkilötietojen vastaanottajat  

Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ja niihin on rajattu pääsy vain sellaisilla 
henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja työtehtäviensä hoitamiseksi. Näillä henkilöillä on 

salassapitovelvollisuus ja heillä on käytössään käyttäjätunnukset ja salasanat. Exit – pois 
prostituutiosta ry on varmistunut siitä, että sen henkilötietojen vastaanottajat noudattavat tietosuoja-
asetuksen vaatimuksia. Henkilötiedot on suojattu ulkopuoliselta käytöltä. 

7. Henkilötietojen siirrot Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle 

Nuorten Exit ei luovuta tietoja ulkopuolisille tai käytä niitä muihin tarkoituksiin kuin uutiskirjeen 

lähettämiseen. Uutiskirjeen lähettämiseen käytetään Yhdysvaltalaista MailChimp-palvelua, joka on 
tällöin myös henkilötietojen käsittelijä. Maailmanlaajuisesti toimivan palvelun tekninen toiminta ja 

kehittäminen vaativat tietojen siirtoa Euroopan Unionin ulkopuolelle, kuten Yhdysvaltoihin. 
MailChimp käsittelee, tallentaa ja siirtää tietoja oman tietosuojaselosteensa mukaisesti. Lisätietoja 
MailChimpin "Terms of Use" ja "Privacy Policy" -dokumenteista osoitteessa 

www.mailchimp.com/legal. 

8. Henkilötietojen säilytysaika 

Uutiskirjeen tilaaminen on vapaaehtoista ja tilauksen voi perua milloin tahansa klikkaamalla 
uutiskirjeen lopussa olevaa linkkiä "Poista minut tältä listalta" tai lähettämällä sähköpostia 

osoitteeseen info@exitry.fi. Henkilötiedot poistetaan MailChimp-palvelusta viipymättä ilmoituksen 
jälkeen.  



9. Uutiskirjeen tilaajan oikeudet 

Uutiskirjeen tilaajalla on lähtökohtaisesti oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti, 

milloin tahansa: 
 

• saada tieto henkilötietojensa käsittelystä; 

• saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat Exit – pois prostituutiosta ry:n 
käsittelemät henkilötiedot; 

• vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä; 

• peruuttaa suostumuksensa ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin kuin 
henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen; 

• saada henkilötietonsa koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle 
rekisterinpitäjälle edellyttäen, että rekisteröity on itse toimittanut kyseiset henkilötiedot Exit 
– pois prostituutiosta ry:een, Exit – pois prostituutiosta ry käsittelee kyseisiä henkilötietoja 

rekisteröidyn suostumuksen perusteella ja käsittely suoritetaan automaattisesti;  

• ja vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista. 

 

Uutiskirjeen tilaajan tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö tämän 
tietosuojaselosteen Yhteydenotot-kohdan mukaisesti. Exit – pois prostituutiosta ry voi pyytää 
uutiskirjeen tilaajaa tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan uutiskirjeen tilaajan 

henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä. Exit – pois prostituutiosta ry voi kieltäytyä 
pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella. 

10. Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle 

Jokaisella uutiskirjeen tilaajalla on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle 

taikka sen Euroopan unionin jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa uutiskirjeen tilaajan 
asuinpaikka tai työpaikka sijaitsee, mikäli uutiskirjeen tilaaja katsoo, että hänen henkilötietojaan ei 
ole käsitelty soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. 

11. Yhteydenotot 

Uutiskirjeen tilaajan oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä 

tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse Exit – pois prostituutiosta ry:n 
toiminnanjohtajalle. Rekisteröity voi myös ottaa yhteyttä kirjallisesti alla olevaan osoitteeseen: 

 

Exit – pois prostituutiosta ry / toiminnanjohtaja 
toiminnanjohtaja@exitry.fi / 0400 325204  
Siltasaarenkatu 4, 00530 Helsinki 



12. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen 

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä 

tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 15.12.2022. 


