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1. Rekisterinpitäjä
Oulun Tietoteekkarit ry
Postiosoite:
PL 4500, 90014 OULUN YLIOPISTO
Käyntiosoite: YY 054/055, Oulun yliopisto, Oulu
Sähköpostiosoite:
hallitus@otit.fi
Kotipaikka:
Oulu

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Iina Lehtihalmes
varapuheenjohtaja@otit.fi

3. Rekisterin nimi
Palautejärjestelmän osallistujarekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle
on osallistujan vapaaehtoinen suostumus. Kerättyjä henkilötietoja käytetään apuna
tarvittaessa ottamaan yhteyttä palautetta tai ehdotusta antaneeseen henkilöön.
Henkilötietojen luovuttaminen ei ole pakollista palautteen antamiseksi, mutta
luovutettujen tietojen avulla pystymme tarvittaessa tavoittamaan sitä antaneet henkilöt.

5. Rekisterin tietosisältö
Yksilöinti:
Henkilön nimi
Sähköpostiosoite
Muut:
Kaikki kerätyt tiedot poistetaan kohtuullisessa ajassa palautteen käsittelyn jälkeen

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin kerättävät tiedot saadaan Oulun Tietoteekkarit ry:n nettisivuilla olevan
palautesivun avulla.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Aihe:
Tiedosto:
Tulostettu:
Muokattu:
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Oulun Tietoteekkarit ry
sähköposti: hallitus@otit.fi
kotisivu: http://www.otit.fi
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Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät
tiedot suojataan asianmukaisesti. Tietoja säilytetään yhdistyksen omistamalla
salasanasuojatulla palvelimella. Tiedot ovat luettavissa ainoastaan Oulun Tietoteekkarit
ry:n vastuuhenkilöiden toimesta.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on rekisterissä, tai ettei hänestä ole
tietoja rekisterissä, sekä vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai
puutteellisen tiedon täydentämistä.
Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua,
pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Tarkastusoikeuttaan käyttävän on
todistettava henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuojaasetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen
poistamiseen rekisteristä. Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuojaasetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä
tilanteissa.

Aihe:
Tiedosto:
Tulostettu:
Muokattu:

Palautejärjestelmän osallistujarekisteri
Palautetietosuoja2020.docx
3.6.2018 13.11.00
15.9.2020

Oulun Tietoteekkarit ry
sähköposti: hallitus@otit.fi
kotisivu: http://www.otit.fi

Oulun Tietoteekkarit ry :: kotipaikka: Oulu :: yhdistysrekisterinumero: 149.835 :: Y-tunnus: 0868690-8

