
    TIETOSUOJASELOSTE 

    Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 § 

 

    13.8.2018 

 

1 REKISTERIN PITÄJÄ 

Nimi: Lapin ELY-keskus, Tuottavuutta ja laatua yhteistyöllä Pohjois-Suomen yrityksiin (F20425) 

Osoite:  

Lapin ELY-keskus Kirjaamo, PL 8060, 96101 Rovaniemi 

kirjaamo.lappi(at)ely-keskus.fi 

Kyselyn omistajan nimi: Lapin ELY-keskus, Tuottavuutta ja laatua yhteistyöllä Pohjois-Suomen yrityksiin 

(F20425), Anne Pudas 

 

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite):  

anne.pudas(at)ely-keskus.fi 

 

2 YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA 

Nimi: Anne Pudas, Tuottavuutta ja laatua yhteistyöllä Pohjois-Suomen yrityksiin (F20425) 

Osoite: Lapin ELY-keskus Hallituskatu 3B, PL 8060, 96101 Rovaniemi 

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite): anne.pudas(at)ely-keskus.fi 

 

3 REKISTERIN NIMI 
 

Yhteistoimintapäivät 26.-27.9.2018 Lapland Hotel Luostotunturi, Ilmoittautumiskysely, ID-numero 

Fin1571733 

 

4 HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS 
 

Nimeä ja sähköpostiosoitetta käytetään tilaisuuden järjestämisen avuksi ja tiedottamiseen tilaisuudesta 

 

5 REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ 

 

Henkilötietojen käsittelytarkoituksen kannalta tarpeellisia tietoja, kuten henkilön etu- ja sukunimi, 

postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, asiakkaan ilmoittautumisen tiedot.  

 

 



6 SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET 

Tiedot kerätään ilmoittautuvilta henkilöiltä itseltään. 

Tietoja säilytetään vain sen aikaa, kun on tehtävän kannalta oleellista. 

 

7 TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET 

Yksittäisten kyselyiden kautta kerättävät tiedot ovat KEHA-keskuksen, ELY-keskusten sekä TE-toimistojen 

sisäistä tietoa, eikä niitä pääsääntöisesti luovuteta kolmannelle osapuolelle. Virastot käsittelevät 

henkilötietoja kulloinkin voimassaolevan henkilötietolain mukaisesti.  

Henkilön ja hänen edustamansa organisaation nimi annetaan tietoon kaikille osallistujille 

osallistujaluettelossa.  

Ulkoisella tai sisäisellä asiakkaalla on oikeus tarkistaa häntä koskevat tiedot rekisteristä ottamalla yhteyttä 

rekisterin pitäjään. Rekisteröityneen henkilötiedot poistetaan ja hävitetään hänen pyynnöstään, jollei 

lainsäädäntö määrää tietojen säilyttämistä. 

KEHA-keskus, ELY-keskukset ja TE-toimistot ovat sitoutuneet suojaamaan palveluidensa käyttäjien 

yksityisyyttä Henkilötietolain (523/1999), Julkisuuslain (621/1999) ja Tietoyhteiskuntakaaren (917/2014) 

sekä muun soveltuvan lainsäädännön mukaisesti. 

 

8 TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE 

Ei luovuteta. 

 

9 REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET 

A manuaalinen aineisto: 

Käytössä ei ole manuaalista aineistoa 

B ATK:lla käsiteltävät tiedot:  

Kyselypalvelun tietojen käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus 

käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on Virtu-tunnistautumisen kautta oma käyttäjätunnus ja 

salasana järjestelmään.  

Tiedot kerätään Webropol-palveluntuottajantietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla 

teknisillä sekä sopimusoikeudellisilla keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat 

lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus siihen. 

 

10 TARKASTUSOIKEUS 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä rekisteriin on talletettu.  

Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna (tai muu tarkemmin kuvattu menettelytapa) 

rekisteriasioista vastaavalle taholle.  

 



11 OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista.  

Korjauspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna (tai tarkempi menettelytapa) rekisteriasioista 

vastaavalle taholle.  

 

12 MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET 

Ei muuta  


