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1. REKISTERINPITÄJÄ 

 

Pyöräilykuntien verkosto ry 

Iso-Roobertinkatu 3-5 A 22 

00120 HELSINKI 

info@poljin.fi 

 

Y-tunnus: 1938988-8 

Rekisterinumero: 190726 

 

Yhteyshenkilö: Matti Hirvonen, toiminnanjohtaja, +358 40 419 4555 

2. TIETOSUOJAPERIAATTEEMME 

 

• Keräämme ja käsittelemme vain sellaista henkilötietoa, jota tarvitsemme tarkoituksemme ja 

palveluidemme toteuttamiseksi. 

• Yhdistystoiminnan osalta henkilötietojen käsittely perustuu yhdistyksen lainsäädännölliseen 

velvoitteeseen ylläpitää jäsenrekisteriä. 

• Rekisteröityessäsi verkkopalveluidemme käyttäjäksi ja aloittaessasi palvelujemme käytön, 

sinä itse päätät omien tietojesi jakamisesta muille. 

• Sinulla on milloin tahansa oikeus pyytää omien tietojesi poistamista palveluistamme. 

• Keräämämme tiedot voidaan kategorisoida käyttäjän itsensä antamiin, verkkopalveluiden 

käytöstä tallennettuihin sekä verkkopalveluiden analytiikan avulla johdettuihin tietoihin. 

Käytämme verkkopalveluista saamiamme tietoja paremman käyttökokemuksen 

tarjoamiseksi, palveluidemme suorituskyvyn seurantaan sekä analytiikkaan. Tiettyjen 

tietojen kerääminen on edellytys palvelun tarjoamiselle ja toiminnalle. Keräämämme tiedot 

on kuvattu palvelukohtaisesti myöhemmin tässä dokumentissa. 

• Analytiikan avulla keräämme tietoa sivustomme käytöstä. Näitä tietoja ei kuitenkaan voida 

yhdistää yksittäisiin käyttäjiin. 

• Käytämme palveluissamme evästeitä. Eväste on pieni tekstitiedosto, joka tallennetaan 

käyttäjän päätelaitteelle. Evästeiden käyttö on kuvattu palvelukohtaisesti myöhemmin tässä 

dokumentissa. 

• Käsittelemiämme henkilötietoja saatetaan tallentaa tai siirtää palvelimille, jotka sijaitsevat 

kotimaan rajojen ulkopuolella. 

• Päivitämme tätä dokumenttia vastaamaan toimintamme ja palveluidemme sisältöä. 

Päivitetyt tiedot ovat voimassa tämän dokumentin päiväyksestä lähtien. 

 

3. YLEISTÄ 
 

Pyöräilykuntien verkosto ry (jäljempänä “Yhdistys”) on sitoutunut suojaamaan jäsentensä ja 

palveluidensa käyttäjien (jäljempänä “Käyttäjä”) tietoja ja kunnioittamaan heidän yksityisyyttään. 

Tässä dokumentissa kerromme, mitä henkilötietoja keräämme sinulta ja miten käytämme tietoja 

palveluissamme.  

 

Käsittelemme yhdistyksemme jäsenten sekä palveluidemme käyttäjien tietoja. Aloittaessasi 

palveluidemme käytön, hyväksyt samalla käyttöehtomme ja tietosuojaperiaatteemme. 

Pyöräilykuntien verkoston palveluihin kuuluvat: 
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• Pyöräily-uutiskirje 

• Jäsenyhteisöjen yhteyshenkilöiden sähköpostilista 

• Pyörällä kouluun (www.pyorallakouluun.fi)  

• Poljin-verkkosivusto (www.poljin.fi)  

• Pyöräillen Suomessa (www.pyoraillensuomessa.fi)  

• Pyörämatkailukeskus  

• Kilometrikisa (www.kilometrikisa.fi) 

 

Huomaa: Kilometrikisalla on oma tietosuojaselosteensa, joka on luettavissa osoitteessa 

https://www.kilometrikisa.fi/privacy/  

 

3.1. Käsiteltävät henkilötiedot 

 

Rekisterissä käsitellään Käyttäjän henkilö- ja yhteystietoja. Näitä tietoja ovat: 

 

Käyttäjän itsensä antamat seuraavat tiedot: 

 

• Käyttäjän sähköpostiosoite (pakollinen) 

• Käyttäjän etu- ja sukunimi (pakollinen) 

 

3.1.2. Henkilötietojen suojaaminen ja käsittelyn rajoittaminen 

 

Sähköisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ja tallennettu järjestelmään, johon on rajattu pääsy 

vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja työtehtäviensä hoitamiseksi. Kyseisillä 

henkilöillä on käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat. 

 

Tiedot tallennetaan tietokantoihin, jotka ovat salasanoilla, palomuureilla ja muilla teknisillä 

keinoilla suojattuja. Tietokannat sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin käsiksi 

pääsevät vain tietyt, ennalta nimetyt henkilöt. 

 

3.1.3 Henkilötietojen siirrot Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle 

 

Yhdistys voi käyttää henkilötietojen käsittelyssä myös muita palveluntarjoajia, jotka sijaitsevat 

Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. Henkilötietojen siirto Euroopan unionin 

tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle toteutetaan aina jollakin alla mainitulla, lainmukaisella 

perusteella: 

 

− Euroopan komissio on päättänyt, että kyseisessä vastaanottajamaassa on varmistettu riittävä 

tietosuojan taso; 

− Yhdistys on toteuttanut asianmukaiset suojatoimet henkilötietojen siirtämiseksi käyttämällä 

Euroopan komission hyväksymiä tietosuojaa koskevia vakiolausekkeita. Rekisteröidyllä on 

tällöin oikeus saada jäljennös kyseisistä vakiolausekkeista ottamalla Yhdistykseen yhteyttä 

Yhteydenotot-kohdassa kuvatun mukaisesti; tai 

− Käyttäjä on antanut nimenomaisen suostumuksensa henkilötietojensa siirtämiseksi, tai 

henkilötietojen siirtämiselle on olemassa muu lainmukainen peruste. 

 

Henkilötietoihin ei anneta pääsyä enempää kuin on välttämätöntä palveluiden toteuttamiseksi. 

Henkilötietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle perustuu aina 

http://www.pyorallakouluun.fi/
http://www.poljin.fi/
http://www.pyoraillensuomessa.fi/
http://www.kilometrikisa.fi/
https://www.kilometrikisa.fi/privacy/
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voimassa olevaan henkilötietojen käsittelyä koskevaan lainsäädäntöön ja toteutetaan kyseisen 

lainsäädännön mukaisesti.  

 

3.1.4 Henkilötietojen säilytysaika 

 

Henkilötiedot säilytetään rekisterissä niin kauan kuin käyttäjä pysyy palvelun käyttäjänä, kuitenkin 

enintään 10 vuotta. 

 

3.2 Käyttäjän oikeudet 

 

Käyttäjällä on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojensa käsittelyä 

suoramarkkinointitarkoituksiin. Käyttäjä voi antaa Yhdistykselle kanavakohtaisia 

suoramarkkinointia koskevia suostumuksia ja kieltoja (esimerkiksi kieltää sähköpostitse lähetettävät 

markkinointiviestit).  

 

Lisäksi rekisteröidyllä on lähtökohtaisesti oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti 

milloin tahansa: 

 

− saada tieto henkilötietojensa käsittelystä. 

− saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat Yhdistyksen käsittelemät 

henkilötiedot. 

− vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä 

− vaatia henkilötietojensa poistamista. 

− peruuttaa suostumuksensa ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin kuin 

henkilötietojen käsittely perustuu käyttäjän suostumukseen. 

− vastustaa henkilötietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä 

perusteella, siltä osin kuin henkilötietojen käsittelyperusteena on Pyöräilykuntien verkosto 

ry:n oikeutettu etu. 

− saada henkilötietonsa koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle 

rekisterinpitäjälle edellyttäen, että Käyttäjä on itse toimittanut kyseiset henkilötiedot 

Yhdistykselle. Yhdistys käsittelee kyseisiä henkilötietoja käyttäjän suostumuksen 

perusteella ja käsittely suoritetaan automaattisesti. 

− vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista.  

 

Käyttäjän tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö tämän 

tietosuojaselosteen Yhteydenotot-kohdan mukaisesti. Yhdistys voi pyytää Käyttäjää tarkentamaan 

pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan Käyttäjän henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä. 

Pyöräilykuntien verkosto ry. voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä 

perusteella.  

 

3.2.1 Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle 

 

Jokaisella Käyttäjällä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen 

Euroopan unionin jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa Käyttäjän asuinpaikka tai työpaikka 

sijaitsee, mikäli Käyttäjä katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan 

tietosuojalainsäädännön mukaisesti. 
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4. PALVELUKOHTAISET TARKENNUKSET 
 

4.1 Pyöräily-uutiskirjeen sähköpostilista 

 

Pyöräily-uutiskirje on Pyöräilykuntien verkoston palvelu jäsenkunnilleen ja muille 

jäsenyhteisöilleen. Uutiskirjeen postituslistalle pääsee ainoastaan Pyöräilykuntien verkoston 

hyväksymät henkilöt ja henkilöiden liittäminen listalle ja ylläpito tapahtuu Yhdistyksen 

työntekijöiden toimesta. 

 

4.1.1 Rekisterin nimi 

 

Pyöräily-uutiskirjeen käyttäjärekisteri. 

 

4.1.2 Henkilötietojen käsittelyn käyttötarkoitukset ja perusteet 

 

Pyöräily-uutiskirjeen käyttäjärekisterissä käsitellään ainoastaan palveluun liitettyjen henkilöiden 

sähköpostiosoitteita sekä etu- ja sukunimiä, ei muita henkilötietoja.  

 

Pyöräily-uutiskirjeen käyttäjärekisterin tietojen käsittelyn tarkoitus on uutiskirjeen lähettäminen 

keskimäärin kerran kahdessa viikossa. Käytämme uutiskirjettä myös erilaisten kyselyiden 

lähettämiseen. Kyselyissä kerättyjä henkilötietoja (sähköpostisoite sekä etu- ja sukunimi) 

hyödynnämme kohdentaaksemme palvelujamme esimerkiksi suosittelemalla tai näyttämällä 

kohdennettua sisältöä palvelussamme sekä palvelujemme kehittämiseksi.  

 

• Palvelun käyttäjä yksilöidään hänen antamillaan tiedoilla: etu- ja sukunimi sekä 

sähköpostiosoite 

• Viestintä: Käyttäjälle voidaan lähettää palvelua koskevaa viestintää ja kyselyitä.  

• Käyttäjätietojen hallinta: Käyttäjän tekemän palveluviestien peruutuksen vuoksi voidaan 

tallentaa tieto lähetyskiellosta, jotta käyttäjälle ei enää jatkossa lähetetä palveluviestejä. 

 

4.1.3 Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot 

 

Pyöräily-uutiskirjeen käyttäjärekisterin sekä kyselyissä kerättyä tietoja ei  luovuteta ulkopuolisille. 

Henkilötietoja voidaan kuitenkin siirtää muille palveluntarjoajille palvelun toteuttamiseksi. 

Henkilörekisterin teknisen ylläpidon toteuttava rekisterinpitäjän yhteistyökumppani voi siirtää 

henkilötietoja soveltuvan yksityisyyden suojaa koskevan lainsäädännön ja tämän tietosuojaselosteen 

mukaisesti.  

 

• Pyöräilykuntien verkosto ry käyttää sähköpostitse tapahtuvassa viestinnässään Mailjet-

palvelua, johon tallennetaan käyttäjien sähköpostiosoitteita palveluun liittyvää viestintää ja 

yhteydenpitoa varten. Mailjet tallentaa tietonsa Euroopan Unionin alueelle ja on ISO 27001 

-sertifioitu ja GDPR-yhteensopiva palveluntarjoaja. Mailjetin tietosuojalauseke: 

https://www.mailjet.com/privacy-policy/ 

• Pyöräilykuntien verkosto ry käyttää uutiskirjeiden kautta lähetettävien kyselyiden 

toteuttamiseen Google Forms ja Webpropol palveluita.Vastaamalla kyselyyn hyväksyt 

kyseisten palveluiden omat tietosuojakäytännöt.  

o Google Forms: https://policies.google.com/privacy?hl=fi#products  

o Webpropol: https://webropol.fi/gdpr/ 

 

https://www.mailjet.com/privacy-policy/
https://policies.google.com/privacy?hl=fi#products
https://webropol.fi/gdpr/
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4.2 Pyörällä kouluun -verkkosivu 

 

Pyörällä kouluun -verkkosivuille ilmoittautuneista kootaan vuosittain Pyörällä kouluun -päivään 

osallistuneiden luokkien opettajien sähköpostiosoitteet. Pyörällä kouluun -tapahtumaan 

ilmoittautuneiden tietoihin pääsevät ainoastaan Pyöräilykuntien verkoston hyväksymät henkilöt. 

 

4.2.1 Rekisterin nimi 

 

Pyörällä kouluun -osallistujarekisteri  

 

4.2.2 Henkilötietojen käsittelyn käyttötarkoitukset ja perusteet 

 

Pyörällä kouluun -osallistujarekisterissä käsitellään ainoastaan palveluun liitettyjen henkilöiden 

sähköpostiosoitteita sekä etu- ja sukunimiä, ei muita henkilötietoja. 

 

Pyörällä kouluun -osallistujarekisterin tietojen käsittelyn tarkoitus on kutsua ilmoittautuneet 

opettajat vuosittain Pyörällä kouluun -päivään. Lisäksi voidaan lähettää palvelua koskevia viestejä 

osallistujille, jotka ovat ilmoittaneet sellaista haluavansa.  

 

4.2.3 Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot 

 

Pyörällä kouluun -osallistujarekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Henkilötietoja voidaan 

kuitenkin siirtää muille palveluntarjoajille palvelun toteuttamiseksi. Henkilörekisterin teknisen 

ylläpidon toteuttava rekisterinpitäjän yhteistyökumppani voi siirtää henkilötietoja soveltuvan 

yksityisyyden suojaa koskevan lainsäädännön ja tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.  

 

4.3 Jäsenyhteisöjen yhteyshenkilöiden sähköpostilista 

 

Jäsenyhteisöjen yhteyshenkilöiden sähköpostilista on Pyöräilykuntien verkoston sisäiseen 

yhteydenpitoon tarkoitettu palvelu jäsenkunnilleen ja muille jäsenyhteisöilleen. Yhteyshenkilöitä on 

pääsääntöisesti yksi henkilö / jäsenyhteisö. Yhteyshenkilöiden sähköpostilistalle pääsee ainoastaan 

Pyöräilykuntien verkoston hyväksymät henkilöt ja henkilöiden liittäminen listalle ja ylläpito 

tapahtuu Yhdistyksen työntekijöiden toimesta. 

 

4.3.1 Rekisterin nimi 

 

Jäsenyhteisöjen yhteyshenkilöiden sähköpostilista. 

 

4.3.2 Henkilötietojen käsittelyn käyttötarkoitukset ja perusteet 

 

Jäsenyhteisöjen yhteyshenkilöiden sähköpostilistalla käsitellään ainoastaan palveluun liitettyjen 

henkilöiden sähköpostiosoitteita sekä etu- ja sukunimiä, ei muita henkilötietoja. 

 

Jäsenyhteisöjen yhteyshenkilöiden sähköpostilistan tietojen käsittelyn tarkoitus on jäsenkirjeen 

lähettäminen keskimäärin kuusi kertaa vuodessa. 

 

• Palvelun käyttäjä yksilöidään hänen antamillaan tiedoilla: käyttäjän luoman 

henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen avulla mahdollistetaan käyttäjän kirjautuminen 

palveluun ja päiväkohtaisten kilometrien merkintä. 

• Viestintä: Käyttäjälle voidaan lähettää palvelua koskevaa viestintää. 
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• Käyttäjätietojen hallinta: Käyttäjän tekemän palveluviestien peruutuksen vuoksi voidaan 

tallentaa tieto lähetyskiellosta, jotta käyttäjälle ei enää jatkossa lähetetä palveluviestejä. 
 

4.3.3 Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot 

 

Jäsenyhteisöjen yhteyshenkilöiden sähköpostilistan tietoja ei luovuteta ulkopuolisille. 

Henkilötietoja voidaan kuitenkin siirtää muille palveluntarjoajille palvelun toteuttamiseksi. 

Henkilörekisterin teknisen ylläpidon toteuttava rekisterinpitäjän yhteistyökumppani voi siirtää 

henkilötietoja soveltuvan yksityisyyden suojaa koskevan lainsäädännön ja tämän tietosuojaselosteen 

mukaisesti.  

 

Pyöräilykuntien verkosto ry käyttää sähköpostitse tapahtuvassa viestinnässään Mailjet-palvelua, 

johon tallennetaan käyttäjien sähköpostiosoitteita palveluun liittyvää viestintää ja yhteydenpitoa 

varten. Mailjet tallentaa tietonsa Euroopan Unionin alueelle ja on ISO 27001 -sertifioitu ja GDPR-

yhteensopiva palveluntarjoaja. Mailjetin tietosuojalauseke: https://www.mailjet.com/privacy-policy/ 

 

5. YHTEYDENOTOT 

 

Käyttäjän oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut 

yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse osoitteeseen info@poljin.fi tai kirjallisesti osoitteeseen 

Pyöräilykuntien verkosto ry, Iso Roobertinkatu 3-5 A 22, 00120 Helsinki.  

 

6. MUUTOKSET TÄHÄN TIETOSUOJASELOSTEESEEN 

 

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 

2.12.2020. 

https://www.mailjet.com/privacy-policy/

