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TIETOSUOJASELOSTE
Henkilötietolaki (523/99)10 §
Eu:n tietosuoja-asetus

1. Rekisterinpitäjä
(tarvittaessa eli jos
rekisterinpitäjällä ei
toimipaikkaa EU:n alueella,
myös edustaja)

2. Rekisteriasioita
hoitava henkilö tai
yhteyshenkilö

Nimi
Sähköalojen ammattiliitto ry / Elbranschernas fackförbund rf
Postiosoite
Postinumero
PL 747
33101 Tampere
Käyntiosoite
Aleksanterinkatu 15, 33100 Tampere
Tietosuojavastaava:
Mirva Tuomi
Vastuuhenkilöt:
Talouspäällikkö Marketta Toikkonen
Puhelin
Marketta Toikkonen 050 682 90

3. Rekisterin nimi
LYYTI TAPAHTUMIENHALLINTA
Tapahtumat/Seminaarit/Kurssit/Lomapaikkavuokraus
4. Henkilötietojen
käsittelyn tarkoitus
(rekisterin
käyttötarkoitus)

Henkilötietoja käsitellään Rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välisen
sopimuksen täytäntöönpanemiseksi sekä soveltuvin osin rekisteröidyn
antaman suostumuksen perusteella tilausten, ilmoittautumisten,
yhteydenottojen, asioinnin, markkinoinnin, raportoinnin ja muiden
asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä ja
mahdollistamiseksi.
Rekisterissä käsiteltäviä osto- ja asiointitietoja sekä sijaintitietoja voidaan
käyttää myös profilointiin ja markkinointitoimenpiteiden sekä
asiakasviestinnän kohdentamiseksi rekisteröityä kiinnostavaksi. Henkilötietoja käsitellään myös uutiskirjeen lähettämisen, tapahtumiin sekä
muihin markkinointitoimenpiteisiin osallistumisen yhteydessä.
Mikäli rekisteröity ei toimita pyydettyjä tietoja siltä osin kuin tiedot liittyvät
tapahtumaan ilmoittautumiseen, Rekisterinpitäjä ei voi ottaa vastaan
rekisteröidyn ilmoittautumista eikä sitoutua tapahtumaan osallistumista
koskevaan rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn väliseen sopimukseen.
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5.Rekisterin
tietosisältö
(rekisteröityjen
ryhmät ja näihin
liittyvät tiedot tai
tietoryhmät)

Rekisterissä voidaan käsitellä muun muassa rekisterinpitäjän tapahtumaan
ilmoittautuneen rekisteröidyn etu- ja sukunimeä, sekä mahdollisia
yhteystietoja ja tapahtumaan liittyen annettuja tarpeellisia tietoja. Rekisteröidyn itsensä syöttämät ilmoittautumistiedot tapahtumaan saattavat
sisältää mm. seuraavia tietoja: sähköposti, puhelinnumero, osoite,
syntymäaika, tai allergiatiedot.

6. Säännönmukaiset Ilmoittajan / osallistujan antamat tiedot, asiakastietojärjestelmän ja
tietolähteet
laskutuksen tietokanta
7. Säännönmukaiset Rekisteritietoja voidaan jakaa organisaation sisällä, sekä tapahtuman
tietojen luovutukset osanottajien ja sidosryhmien kesken.
8. Tietojen siirto
EU:n tai ETA:n
ulkopuolelle
9. Rekisterin
suojauksen
periaatteet

Rekisteristä ei luovuteta tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja säilytetään teknisesti suojattuina. Fyysinen pääsy tietoihin on estetty
kulunvalvonnan, sekä muiden turvatoimien avulla.
Pääsy tietoihin vaatii riittävät oikeudet, sekä monivaiheisen
tunnistautumisen. Luvattomalta pääsyltä estetään myös mm. palomuurien ja
teknisen suojautumisen avulla. Rekisteritietoihin pääsee käsiksi ainoastaan
rekisterinpitäjä ja erikseen nimetyt tekniset henkilöt. Ainoastaan nimetyillä
henkilöillä on oikeus käsitellä ja ylläpitää rekisterin tietoja. Käyttäjiä sitoo
vaitiolovelvollisuus. Rekisteritiedot varmuuskopioidaan turvallisesti ja ne
ovat palautettavissa tarpeen tullen. Tietoturvan taso auditoidaan toistuvin
väliajoin joko ulkoisen tai sisäisen auditoinnin avulla.
Rekisterinpitämiseen käytettyjen tietojärjestelmien käytössä noudatetaan
Sähköalojen ammattiliitto ry:n tietoturvasäännöstöä.
Eu:n tietosuoja-asetuksen ja Henkilötietolain edellyttämän hyvän
tietojenkäsittelytavan varmistamiseksi rekisterinpitäjä on ohjeistanut ja
kouluttanut rekisteritietoja käsittelevät henkilöt.

10. Rekisteröidyn
oikeudet

Rekisteröidyn oikeudet määräytyvät EU tietosuoja-asetuksen mukaan:
- tietojen tarkastusoikeus
- tietojen korjaaminen ja poistaminen
- tietojen siirto-oikeus
Yhteishenkilö rekisteröidyn oikeuksiin liittyvissä asioissa on
tietosuojavastaava, yhteystiedot selosteen alussa.

