
 

MimoArt Companyn uutiskirjeen 
tietosuojailmoitus 
 

Rekisterinpitäjä 

MimoArt Ry (2906889-3) 
Nilsiänkatu 8 
00510 Helsinki 

 
Yhteyshenkilöt 

Uutiskirjerekisterin vastuuhenkilö: Arto-Oskar Reunanen  
Sähköposti: mimoartcompany@gmail.com 
 
Uutiskirjeen yhteyshenkilö: Sanja Kulomaa (Pragma Helsinki)  
Sähköposti: sanja@pragmahelsinki.fi 
 
Henkilötietojen käyttötarkoitus 

Henkilötietojasi hyödynnetään MimoArt Companyn uutiskirjeen vastaanottajalistan hallinnoinnissa 
ja uutiskirjeen lähetyksessä. 
 
 
Käsittelyn oikeusperuste 

Henkilötietojesi keräämisen ja muun käsittelyn oikeusperuste on MimoArt Companyn oikeutettu 
etu. Tämä tarkoittaa, että olet joko itse tilannut kirjeen, saat kirjeen koska olen MimoArt Ry:n jäsen 
tai saat kirjeen lahjoittajasuhteesi tai asemasi perusteella työskennellessäsi organisaatiossa, jonka 
voidaan katsoa hyötyvän MimoArt Companyn toimintaa koskevasta tiedosta.  

  

Käsiteltävät henkilötiedot 

Käsittelemme seuraavia henkilötietoja: 

• Uutiskirjeen tilanneiden henkilöiden ilmoittamat sähköpostiosoitteet 
• MimoArt Ry:n ja varainhankinnan rekisteristä luovutetut sähköpostiosoitteet 

Käsiteltävät henkilötiedot muodostuvat uutiskirjeiden vastaanottajien sähköpostiosoitteista. 

  

Henkilötietojen säilytysaika 



 
Henkilötietoja säilytetään palvelussa toistaiseksi tai niin kauan kuin uutiskirjeiden vastaanottaminen 
perutaan tai henkilötietojen poistamista pyydetään. Tiedot voidaan poistaa myös asiakassuhteen 
päättymisen vuoksi. 

  

Oikeutesi henkilötietoihisi liittyen 

Sinulla on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä pääsyä itseäsi koskeviin henkilötietoihisi ja oikeus 
pyytää kyseisten tietojen oikaisemista. Voit lisäksi pyytää henkilötietojesi poistamista tai käsittelyn 
rajoittamista tai vastustaa käsittelyä. Huomiothan, että edellä mainitut oikeudet eivät välttämättä 
päde joka tilanteessa, vaan rekisterinpitäjällä voi olla oikeus kieltäytyä pyynnöstäsi tietosuoja-
asetuksen perusteella. 

Edellä mainittuja oikeuksiasi käyttääksesi ja lisätietoja saadaksesi otathan yhteyttä:  
MimoArt Company / MimoArt Ry  sähköposti: mimoartcompany@gmail.com 

Lisäksi sinulla on oikeus tehdä henkilötietojesi käsittelyä koskeva valitus. Voit tehdä valituksen 
valvontaviranomaisena toimivalle Tietosuojavaltuutetulle. Tietosuojavaltuutetun toimiston 
puhelinneuvontanumeron ja aukioloajat löydät Tietosuojavaltuutetun toimiston verkkosivuilta. 

  

Ketkä käsittelevät henkilötietojasi 

Käsittelemämme henkilötiedot sijaitsevat MimoArt Ry:n ylläpitämässä järjestelmässä. 
Henkilötietojasi käsittelevät vain sellaiset henkilöt MimoArt Ry:ssä ja Pragma Helsingissä joiden 
työtehtävät sitä edellyttävät. Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille eikä Euroopan 
unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MimoArt Company’s News Letter  
Privacy Policy 

 
Data controller 

MimoArt Ry (2906889-3) 
Nilsiänkatu 8 
00510 Helsinki 
Finland 

 
Contact persons 

Persons in charge of the newsletter subscribes and unsubscribes: Arto-Oskar Reunanen 
Email: mimoartcompany@gmail.com 
 
Contact persons of newsletter: Sanja Kulomaa (Pragma Helsinki) 
Email: sanja@pragmahelsinki.fi 
 
 
How personal data is to be used 

Personal data is used in managing the processing of the newsletters of the MimoArt Company and 
in delivering the newsletters. 
 
 
Legal basis for the processing 

Personal data is collected and processed on the basis of our legitimate interests. This means that you 
have either subscribed to the newsletter yourself or that you receive the newsletter on the basis of 
your status as a MimoArt Ry member or a donor or your position in working in an organisation that 
can be seen to benefit from information on activities of the MimoArt Company. 

  

Personal data to be processed 

We handle the following personal data: 

• E-mail addresses supplied by subscribers to the newsletter. 
• E-mail addresses supplied from the MimoArt Ry and fundraising registers of the MimoArt 

Ry. 

The personal data that is handled comprises the e-mail addresses of newsletter recipients. 



 
  

Storage time for personal data 

Personal data is kept in the service for the present or as long as data subject unsubscribes or the 
removal of personal data is asked for. 

  

Your rights pertaining to your personal data 

You have the right to request from the controller access to and rectification of your personal data. 
You have the right to request erasure of your personal data or restriction of processing your 
personal data, or oppose to the processing of your personal data.  Please note that some of the rights 
above are not, based on GDPR, necessarily applicable  in all cases. 

To take use of your rights listed above and for more information, please 
contact: mimoartcompany@gmail.com 
 
You have the right to lodge a complaint with a supervisory authority, the Data Protection 
Ombudsman (Tietosuojavaltuutettu). Please find the contact information and office hours for 
information service at the Data Protection Ombudsman website. 

  

Who processes your personal data 

Your personal data is located in a system maintained by MimoArt Ry. The right to use your 
personal data is limited to those persons at the MimoArt Ry and Pragma Helsinki whose work 
requires it. Personal data is not passed on to third parties or outside the European Union or the 
European Economic Area. 

 


