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Rekisterinpitäjä
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Y-tunnus: 2179030-4
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kotipaikka: Tampere

Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö
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osoite: Korkeakoulunkatu 7, 33720 Tampere
p. 040-840 6380
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Henkilörekisterin nimi
DIMECC Oy:n verkoston yhteystietoja koskeva henkilörekisteri
Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja tarkoitus
Henkilötietojen käsittelyn perusteena on DIMECC Oy:n oikeutettu etu.
Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on:
•

DIMECC Oy:n toiminnasta ja tapahtumista viestiminen sekä muu siihen
liittyvä yhteydenpito,

•

DIMECC Oy:n palvelujen ja toiminnan kehittäminen,
sidosryhmäsuhteiden ylläpito ja aktivointi sekä tähän liittyvä
yhteydenpito,

•

uutiskirjeen lähettäminen,

•

tapahtumien järjestäminen,

•

asiakastyytyväisyys- ja muut kyselyt ja tutkimukset

Rekisteröitävät tiedot
Henkilörekisteriin merkitään seuraavat tiedot:
•

rekisteröidyn perustiedot kuten nimi, asema organisaatiossa, yhteys
DIMECC Oy:öön

•

rekisteröidyn yhteystiedot kuten sähköpostiosoite, puhelinnumero

•

työnantajayrityksen kaupparekisteriotteen mukaiset tiedot

•

tapahtuminen osallistujatiedot ja mahdolliset tapahtumaan
liittyvät tiedot, kuten ruoka-rajoitteet, esteettömyystarpeet

Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterin tiedot kerätään säännönmukaisesti rekisteröidyltä itseltään puhelimitse,
verkossa, tapaamisissa tai muulla vastaavalla tavalla. Henkilötietoja voidaan kerätä
ja päivittää yleisesti saatavilla olevista tietolähteistä, kuten yritysten verkkosivuilta,
kaupparekisteristä sekä muista julkisista ja yksityisistä rekistereistä.
Henkilötietojen luovuttaminen
Käsittelemme tietoja itse ja hyödynnämme henkilötietojen käsittelyssä lukuumme
toimivia alihankkijoita. Olemme ulkoistaneet IT-hallinnan ulkopuoliselle
palveluntarjoajalle, jonka hallinnoimalla ja suojaamalle palvelimelle henkilötietoja
tallennetaan.
Osallistujien yhteystietoja ja muita osallistujatietoja voidaan luovuttaa
yhteistyökumppanina toimivalle tapahtumajärjestäjälle tapahtumiin liittyvää
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tiedottamista ja muita vastaavia tarkoituksia
säännönmukaisesti luovuteta ulkopuolisille.

varten.

Muuten tietoja

ei

Henkilötietoja ei luovuteta EU- tai ETA -alueen ulkopuolelle.
Rekisterin suojaus ja säilytysaika
Sähköisessä muodossa olevat tiedot säilytetään DIMECC Oy:n tai sen
alihankkijoiden tietojärjestelmissä, joissa käytetään sekä teknisiä että
ohjelmallisia
keinoja
tietosuojavaatimusten
ja
tietoturvallisuuden
varmistamiseksi.
Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne
työntekijämme, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin
käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään
tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla
suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja
tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.
Säilytämme henkilötietoja niin kauan kuin henkilötiedon käyttötarkoituksen
vuoksi on tarpeellista. Lähtökohtaisesti tietoja säilytetään 3 vuoden ajan.
Arkaluontoiset tiedot hävitämme välittömästi käyttötarkoituksen päätyttyä, kuten
ruoka-rajoitetiedot hävitämme heti tapahtuman jälkeen.
Arvioimme tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sovellettava
lainsäädäntö huomioon ottaen. Tämän lisäksi huolehdimme sellaisista
kohtuullisista toimenpiteistä, joilla varmistetaan, ettei rekisteröidyistä säilytetä
rekisterissä käsittelyn tarkoituksiin nähden yhteensopimattomia, vanhentuneita
tai virheellisiä henkilötietoja. Oikaisemme tai hävitämme tällaiset tiedot
viipymättä.
Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröitynä sinulla on oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilörekisteriin
tallennetut tiedot ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua tai poistamista, mikäli sille
on lailliset perusteet. Sinulla on myös oikeus peruuttaa suostumuksesi. Toimita asiaa
koskevat pyynnöt henkilökohtaisesti tai kirjallisesti yllä mainitulle rekisteriasioista
vastaavalle yhteyshenkilölle.
Rekisteröitynä sinulla on oikeus vastustaa tai pyytää tietojesi käsittelyn rajoittamista
sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.
Erityisistä henkilökohtaisista syistä sinulla on oikeus myös vastustaa itseesi
kohdistuvaa profilointia ja muita käsittelytoimia silloin, kun tietojen käsittelemisen
perusteena on meidän oikeutettu etu. Vaatimuksesi yhteydessä sinun tulee yksilöidä
se erityinen tilanne, johon perustuen vastustat käsittelyä. Me voimme kieltäytyä
toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä ainoastaan laissa säädetyin
perustein.
Rekisteröitynä sinulla on myös oikeus milloin tahansa ja maksutta vastustaa
käsittelyä, mukaan lukien profilointia niiltä osin kuin se liittyy suoramarkkinointiin.
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Tietosuojaselosteen muutokset
Mikäli muutamme tätä selostetta, laitamme muutokset näkyville selosteeseen
päivättyinä. Mikäli muutokset ovat merkittäviä, voimme informoida näistä myös
muulla tavoin, kuten sähköpostitse tai laittamalla sivuillemme asiasta ilmoituksen.
Suosittelemme, että käytte säännöllisesti sivuillamme ja huomioitte mahdolliset
muutoksemme selosteessa.

