Tyhjennä lomake

TIETOSUOJASELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24§
Lue täyttöohjeet ennen selosteen täyttämistä.
Käytä tarvittaessa liitettä.

1
Rekisterinpitäjä

Laatimispäivä

25.4.2018

Nimi (y-tunnus)

Pohjanmaan liitto (0970063-6) / West Finland European Office
Osoite

Hietasaarenkatu 6, PL 174, 65101 Vaasa
Muut yhteystiedot (esim. puhelinvirka-aikana, sähköpostiosoite)

06 320 6500, info@obotnia.fi
Nimi

2
Emilia Pernaa
Yhteyshenkilö rekisteriä Osoite
koskevissa West Finland European Office, Rue du Luxembourg 3, 1000 Bruxelles, Belgium
asioissa
Muut yhteystiedot (esim. puhelinvirka-aikana, sähköpostiosoite)

+32 479 972 776, emilia.pernaa@westfinland.be
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Rekisterin
nimi

Vierailuryhmien ja tapahtumien osallistujarekisteri

4
Vierailuryhmien osallistujarekisteri on perustettu Länsi-Suomen Eurooppa toimiston (West
Henkilötietojen käsittelyn Finland European Office, WFEO) Brysselin ja Suomen vierailuryhmien, sekä WFEO:n
tarkoitus
järjestämien tapahtumien osallistujien tarpeellisten henkilötietojen käsittelemiseksi.

Henkilötietoja kerätään ainoastaan tarpeen mukaan, esimerkiksi tapahtumien ja
EU-instituutioiden sisäänpääsyä ja akkreditointia varten. Lisäksi tietoja voidaan käyttää
nimilappujen valmistelussa (nimi, organisaatio), ravintolavarauksien yhteydessä
(erityisruokavaliot), sekä vierailua/tilaisuutta koskevan palautekyselyn lähettämisessä
(sähköpostiosoite). Henkilötietoja ei käytetä muissa kuin yllä mainituissa
käyttötarkoituksissa.
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Rekisterin
tietosisältö

Osallistujarekisteriin tallennetaan excel-taulukoihin vierailuille tai tapahtumiin osallistuvista
henkilöistä tarpeen mukaan seuraavat henkilötiedot: Etunimi, Sukunimi, Titteli,
Maakunta/organisaatio, Syntymäaika, Kotipaikkakunta, Kansallisuus,
Henkilöllisyystodistuksen numero, Henkilöllisyystodistuksen viimeinen voimassaolopäivä,
Henkilöllisyystodistuksen tyyppi (passi, henkilökortti), Sähköpostiosoite, Erityisruokavalio.

6
Säännönmukaiset
tietolähteet

Tiedot saadaan a) suoraan henkilöiltä (osallistujilta) itseltään, tai b) vierailun/ tilaisuuden
osallistujalistan keräämisestä vastuussa olevalta yhteyshenkilöltä (esim. maakuntaliiton
työntekijä, toisen EU-toimiston työntekijä).
Luovutusta varten pyydetään henkilöiden suostumus henkilötietojen keräämisen
yhteydessä.
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6
Säännönmukaiset
tietolähteet
(jatkoa)
7
Kerättyjä henkilötietoja luovutetaan ainoastaan osallistujien akkreditoinnista vastaavalle
Tietojen
säännönmu- EU-instituutiolle tai tapahtumanjärjestäjälle, jos tiedot vaaditaan osallistujien
kaiset luovu- akkreditointia / sisäänpääsyn järjestämistä varten. Tiedot luovutetaan sähköpostitse
tukset

excel-taulukoissa.

Luovutusta varten pyydetään henkilöiden suostumus henkilötietojen keräämisen
yhteydessä.

8
Tietojen siir- Ei.
to EU:n tai
ETA:n ulkopuolelle
9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

A Manuaalinen aineisto

Manuaalista aineistoa henkilötiedoista ei kerätä tätä tarkoitusta varten. Jos henkilötietoja
sisältäviä papereita, esim. excel -taulukoita tulostetaan, nämä tuhotaan välittömästi käytön
jälkeen (paperisilppurilla).

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

ATK:lla käsiteltävät tiedot on suojattu seuraavasti:
a) jokaisella WFEO:n tietokoneella on erillinen salasanasuojaus; ja
b) rekisteri on tallennettu Nomadesk Public -järjestelmään, joka on suojattu salasanalla
(jokaisella työntekijällä oma salasana)
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Tarkastusoikeus

Jokaisella on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin talletetut tietonsa. Pyyntö tulee tehdä
sähköpostitse WFEO:n yhteyshenkilölle (Vt. johtaja, Emilia Pernaa).
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Oikeus vaatia tiedon
korjaamista

Jokaisella on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista.
Pyyntö tulee tehdä sähköpostitse WFEO:n yhteyshenkilölle (Vt. johtaja, Emilia Pernaa).
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Muut henkilötietojen
käsittelyyn
liittyvät
oikeudet

Henkilötietoja ei käytetä suoramainontaa, etämyyntiä, muuta suoramarkkinointia tai
markkina- ja mielipidetutkimusta, henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.

Tulosta

