
Pirkanmaan Reservipiirien kotisivujen (www.pirkanviesti.fi) sekä Pirkan Viesti -uutiskirjeen 

henkilötietojen käsittelyn periaatteet 

 

Pirkanmaan Maanpuolustuksen Tuki PMT ry ylläpitää kotisivuja (www.pirkanviesti.fi), jossa 

julkaistaan jäsenyhdistysten ja piirien yhteisten toimikuntien luottamushenkilöiden henkilö-, 

osoite- ja muita järjestötoiminnassa tarvittavia tietoja.  

Pirkanmaan Maanpuolustuksen Tuki PMT ry kustantamaa Pirkan Viesti –lehteä täydentää 4-6 

kertaa vuodessa lähetettävä sähköinen uutiskirje, jolla on oma osoiterekisteri.  

Kummallakin julkaisualustalla julkaistaan mm. kilpailujen tuloksia sekä uutisia ja mainoksia 

tapahtumista.  

Pirkanmaan Reserviupseeripiiri ry, Pirkanmaan Reserviläispiiri ry ja Maanpuolustusnaisten Liiton 

Pirkanmaan piiri ry ovat liittojensa piirijärjestöjä, joita tässä selosteessa yhdessä kutsutaan 

nimellä Pirkanmaan reservipiirit. 

 

Rekisteripitäjä ja yhteyshenkilö 

Pirkanmaan Maanpuolustuksen Tuki PMT ry 

Väinölänkatu 2, 33100 Tampere 

050 550728 

 

Pääkäyttäjä: 

toiminnanjohtaja Päivi Huotari 

pir.reservi@kolumbus.fi 

050 550 728 

 

Rekisterin tietosisältö ja säännönmukaiset tietolähteet 

Kotisivut sisältävät piirin jäsenyhdistysten sekä reservipiirien organisatorisia tietoja, jotka ovat 

kotisivujen päivittämisen kannalta tarpeellisia ja joita tarvitaan tapahtumiin ilmoittautumisten, 

tiedotteiden ja uutiskirjeiden lähettämisen yhteydessä. 

Henkilöiden osalta rekisteri sisältää mm. seuraavia henkilöihin sekä jäsenyyksiin liittyviä tietoja: 

- etunimi ja sukunimi 

- yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite) 

 

Kotisivujen ja uutiskirjeen postituslistan sisältämät tiedot saadaan pääosin jäseniltä itseltään. 

Tietoja ylläpitävät sekä täydentävät jäsenyhdistysten, piirien ja Reserviläisliiton toimihenkilöt. 

Jäsenillä on mahdollisuus omien tietojen korjaamiseen ja täydentämiseen ilmoittamalla niistä 

sähköpostilla pirkanviesti@gmail.com.  

Uutiskirjeen saajaksi voi liittyä www.pirkanviesti.fi kotisivujen kautta tai ilmoittamalla nimensä ja 

sähköpostisoitteensa sähköpostiosoitteeseen pirkanviesti@gmail.com. 

Pirkanviesti.fi kotisivut eivät sisällä salassa pidettäviä henkilötietoja. 

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja perusteet 

Pirkanviesti.fi kotisivujen henkilö- ja muita tietoja käytetään mm.  yleiseen järjestötyöhön, -

toimintaan, -tiedottamiseen, -tutkimukseen ja -koulutukseen. Järjestötoimintaan luetaan 

http://www.pirkanviesti.fi/


kuuluvaksi myös erilaisten järjestöhistoriikkien laatiminen ja järjestöjen jäsenyyteen 

pohjautuvien huomionosoitusten käsittely sekä myöntäminen. 

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on lakisääteinen velvoite, asianomaisten henkilöiden 

suostumus sekä oikeutettu etu järjestötyöhön, -toimintaan, -tiedottamiseen, -tutkimukseen ja -

koulutukseen liittyen. Henkilö voi rajata tai vastustaa tietojensa käsittelyä tilanteeseensa 

liittyvällä perusteella. 

 

Tietojen säilytysaika 

Henkilötietoja säilytetään kotisivuilla niin kauan kuin tietojen säilyttäminen on tarpeellista 

järjestötyöhön, -toimintaan, -tiedottamiseen, -tutkimukseen tai -koulutukseen liittyen. 

 

Rekisteröidyn oikeudet 

Henkilö voi vaikuttaa tietojensa keräämiseen, käsittelyyn ja käyttöön mm. seuraavilla tavoilla: 

1. Henkilötietojen tarkistaminen ja korjaaminen. Jäsen voi tilata ja peruuttaa Pirkan Viestin  

uutiskirjeet osoitteessa pirkanviesti@gmail.com. Muissa tapauksissa jäsen voi pyytää tietonsa 

kirjallisena lähettämällä sähköpostia osoitteeseen pirkanviesti@gmail.com, jolloin tiedot 

lähetetään kuukauden kuluessa. Henkilö voi myös käydä tarkistamassa tietonsa rekisterinpitäjän 

toimitiloissa, jolloin henkilöllisyys tulee todistaa. Henkilötietojen korjauksia voi toimittaa 

sähköpostilla osoitteeseen pir.reservi@kolumbus.fi, kirjeitse osoitteeseen Väinölänkatu 2, 33100 

Tampere.  

Piirien jäsenyhdistykset ja piirien yhteiset toimikunnat ilmoittavat julkaistavista henkilötiedoista 

ja niihin tehtävistä muutoksista sivuston ylläpidolle osoitteeseen pirkanviesti@gmail.com. 

 

2. Luovutuskiellot. Pirkanmaan Maanpuolustuksen Tuki PMT ry ei luovuta kotisivuihin tai 

uutiskirjeen lähettämiseen liittyviä henkilötietoja.  

 

3. Henkilötietojen poisto rekisteristä. Jäsen tai muu henkilö voi milloin tahansa vaatia kohdassa 

1 kirjatuilla tavoilla henkilötietojensa poistoa uutiskirjeen postitusrekisteristä tai kotisivuilta tai 

niiden käytön rajoittamista. 

 

Tietojen luovutukset 

Pirkanmaan Maanpuolustuksen Tuki PMT ry ei luovuta kotisivuihin tai uutiskirjeen lähettämiseen 

liittyviä henkilötietoja. 

 

Tietojen siirrot EU/ETA-alueen ulkopuolelle 

Pirkanmaan Maanpuolustuksen Tuki PMT ry ei luovuta kotisivuihin tai uutiskirjeen lähettämiseen 

liittyviä henkilötietoja EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle. 

 

Rekisterin suojaukset periaatteet 

Pirkanviesti.fi kotisivujen tietosisältöä ja sen varmistuksia säilytetään järjestelmää ylläpitävän 

Värikäs Oy:n palvelimella, joka seuraa järjestelmässä mahdollisesti havaittuja tietoturvaongelmia 

sopimusten mukaisesti. Käyttöoikeuksien tahallisesti tai tahattomasti tapahtuva rikkominen on 

estetty. 



Pirkanviesti.fi kotisivujen sekä uutiskirjejärjestelmän ylläpitämiseen liittyvät käyttäjätunnukset ja 

salasanat ovat henkilökohtaisia.  

Käyttäjätunnus ja salasana luovutetaan vain sellaiselle toimi- tai luottamushenkilölle, jolla on 

asemansa puolesta oikeus sivuston tai sen yksittäisten sivujen ylläpitoon sekä uutiskirjeen 

lähettämiseen. 


