
Energiakaupungit ry:n yrityskyselyjen yhteystietorekisterin 

tietosuojaseloste 

1.  
Rekisterin nimi Rekisterin nimi on Energiakaupungit ry:n yrityskyselyjen yhteystietorekisteri 

2.  
Rekisterinpitäjä 
sekä rekisterin 
vastuu- ja yhteys-
henkilöt  

Rekisterinpitäjä on Energiakaupungit ry (osoite Eteläranta 10, 00130, puhelin
+358 41 432 6510, sähköposti info@energiakaupungit.fi

Energiakaupungit ja kukin järjestön jäsenyhtiö omien 
yhtiöidensäyhteyshenkilöiden osalta käsittelevät henkilötietoja 
yhteisrekisterinpitäjinä. Luettelo Energiakaupunkien jäsenyhtiöistä on järjestön 
verkkosivuilla: https://energiakaupungit.fi/jasenyhtiot/

Rekisterin yhteyshenkilö on toiminnanjohtaja Aku Aarva, +358 41 432 6510, 
aku.aarva@energiakaupungit.fi.

3. 
Henkilötietojen 
käsittelyn tarkoi-
tus ja peruste 

Rekisterissä olevia henkilötietoja käytetään yrityskyselyjen toteuttamiseen ja 
muiden tutkimusten tekoon.

Henkilötietojen käsittely rekisterissä perustuu EU:n yleisen tietosuoja-asetuk-
sen (EU) 2016/679 6 artiklan 1 kohdan f alakohtaan (rekisterinpitäjän oikeutettu 
etu). Oikeutettu etu muodostuu edellä kuvattujen yrityskyselyiden toteuttami-
sesta. 

4. 
Rekisteröityjen 
ryhmät ja rekiste-
rin sisältämät tie-
dot 

Rekisteröidyt ovat Energiakaupungit ry:n jäsenyritysten työntekijöitä tai 

omistajia. 

Rekisteri sisältää kyselyihin vastaajien nimen ja yhteystiedot sekä palautteen-
saajien nimen ja yhteystiedot.  

5.  
Säännönmukaiset 
tietolähteet 

Tietojen pääasiallisena lähteenä on Energiakaupungit ry:n 
jäsentietojärjestelmä. 

Tietojen lähteenä sekä tietojen päivittämisessä käytetään myös jäsenyritysten 
verkkosivuja, minkä lisäksi jäsenyritykset ilmoittavat itse jäsenyritystensä 
yhteyshenkilöiden tietoja esimerkiksi, jos yhteyshenkilö tai yhteyshenkilön tie-
dot muuttuvat.  

Tietoja saadaan myös mahdollisilta yhteistyökumppaneilta, joiden kanssa to-
teutetaan yksittäisiä yrityskyselyitä. 

6.  
Tietojen säännön-
mukaiset luovu-
tukset 

Rekisterin tietoja voidaan luovuttaa jäsenyhtiöille (vain ko. jäsenyhtiön jäsen-
yritysten tietoja) ja Tilastokeskukselle. 

Energiakaupungit ry:n jäsenyhtiöt: https://energiakaupungit.fi/jasenyhtiot/

https://ek.fi/ek-ja-jasenliitot/jasenliitot/


7.  
Tietojen siirto 
EU:n tai ETA:n ul-
kopuolelle 

Rekisterin sisältämiä henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 

8.  
Tietojen säilytys Rekisterin sisältämiä henkilötietoja säilytetään toistaiseksi yrityskyselyiden to-

teuttamista varten.  

9. 
Tarkastusoikeus 

Rekisteröidyllä on oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia henkilötietoja rekis-
terissä käsitellään. Rekisteröity voi pyytää tietojensa tarkastamista kohdassa 2 
määritetyltä yhteyshenkilöltä. 

10.  
Oikeus vaatia tie-
don korjaamista 
sekä oikeus pyy-
tää tiedon poista-
mista tai käsitte-
lyn rajoittamista 

Rekisteröity voi pyytää kohdassa 2 määritetyltä yhteyshenkilöltä, että hänen 
rekisterissä olevia henkilötietoja korjataan tai täydennetään.  

Rekisteröidyllä on EU:n yleisessä tietosuoja-asetuksessa määritetyissä tilan-
teissa oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista tai tietojen 
käsittelyn rajoittamista. 

11.  
Oikeus vastustaa 
henkilötietojen 
käsittelyä 

Rekisteröidyllä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeus vastus-
taa henkilötietojensa käsittelyä rekisterissä henkilökohtaiseen erityiseen tilan-
teeseensa liittyvällä perusteella.  

12.  
Oikeus tehdä va-
litus tieto-suoja-
valtuutetulle 

Rekisteröidyllä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeus tehdä 
rekisterissä tehtävästä henkilötietojensa käsittelystä valitus tietosuojavaltuute-
tulle. 




