Perheyritysten liitto ry tapahtumatietosuojaseloste
1. Rekisterinpitäjä
Perheyritysten liitto ry
Salomonkatu 17 B
00100 Helsinki
www.perheyritys.fi
sähköposti jasenpalvelu@perheyritys.fi
Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:
Katja Koivunmaa
katja.koivunmaa@perheyritys.fi
tel. 050- 566 592
2. Rekisterin nimi
Perheyritysten liiton tapahtumarekisteri
3. Rekisteröidyt
Tapahtumaan ilmoittautuneet
4. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus
Rekisterin tarkoituksena on kerätä ilmoittautumistietoja Perheyritysten liiton tapahtumiin
ja valmennuksiin liittyen. Tietojen käsittely tapahtuman järjestämiseen liittyen perustuu
rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun ja markkinoinnin osalta myös rekisteröidyn
suostumukseen.
Tietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:
• Tapahtumasta kertominen
• Tapahtuman laskuttaminen
• Tapahtuman palautteen kerääminen
• Vastaavien tapahtumien markkinointi
• Tilastointi (tiedot eivät siirry yksilöityinä tietoina tilastoihin)
Tapahtumaan osallistuville yrityksille markkinoimme Perheyritysten liiton jäsenyyttä.
5. Rekisteriin tallennettavat tiedot
Tapahtumarekisteri sisältää henkilöiden sekä yritysten tietoja.
Rekisterissä käsitellään seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja:
• Yhteystiedot (nimi, postiosoite, sähköpostiosoite, laskutustiedot)
• Jäsenyys

•

Muut osallistujan suostumuksella kerättävät tiedot kuten eritysruokavalio,
syntymäaika ja henkilön tehtävänimike

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Tiedot kerätään rekisteröidyltä itseltään tapahtumaan ilmoittautumisen yhteydessä. Tiedot
saadaan CRM- servicen ilmoittautumislomakkeen avulla, sähköpostitse tai puhelimitse.
7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Perheyritysten liiton tapahtuma ilmoittautumisia kerätään CRM- servicen kyselytyökalulla.
Osallistumistiedot tallennetaan Perheyritysten liiton kirjanpitoon ja laskutukseen ja
luovutetaan tätä varten Greenstep Oy:lle.
Tapahtumia markkinoidaan MailChim-työkalun kautta.
8. Käsittelyn kesto
Henkilötiedot säilytetään tapahtumarekisterissä niin kauan, kun se on käsittelytarkoituksen
kannalta tarpeellista.
9. Henkilötietojen käsittelijät
• Tapahtumarekisterin tietoja käsittelevät Perheyritysten liiton tapahtumasta
vastaavat työntekijät voimassa olevan tietosuojalainsäädännän mukaisesti
• Henkilötietoja voivat käsitellä myös tapahtuman alihankkijat kuten catering palvelut
• Henkilötietoja käsitelevät tapahtuman laskutuksesta vastaava tilitoimisto.
Varmistamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan
tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.
10. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Valitsemme tietojen säilytyspaikaksi pääsääntöisesti tietoturvalliset, Euroopassa sijaitsevat
palvelinkeskukset. Tapahtumien markkinointiin käytämme uutiskirjeitämme. Uutiskirjeitä
tilanneiden henkilöiden sähköpostiosoitetiedot siirretään Mailchimp-uutiskirjepalveluun,
jonka palvelin sijaitsee Yhdysvalloissa. Mailchimp kuuluu EU:n ja Yhdysvaltojen väliseen
Privacy Shield –järjestelyyn. Lue lisää järjestelystä täältä.
11. Rekisterin suojauksen perusteet
Sähköisesti tallennetut tiedot
Pääsy yhteystietoihin ja rekisterin ylläpito-oikeus on niillä Perheyritysten liiton
työntekijöillä, jotka tietoja työnsä puolesta tarvitsevat ja käsittelevät. Järjestelmä ja
varmuuskopiot on suojattu asianmukaisesti.
12. Tarkastus ja kielto-oikeus
Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja
henkilörekisteriin on tallennettu, pyytää oikaisemaan virheellinen tieto sekä pyytää
poistettavaksi tarpeeton tieto. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisteriasioita
hoitavalle henkilölle. Kirjalliseksi pyynnöksi hyväksytään myös sähköpostiviesti.

