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1. Rekisterinpitäjä
Oulun Tietoteekkarit ry
Postiosoite:
Käyntiosoite:
Sähköpostiosoite:
Kotipaikka:

PL 4500, 90014 OULUN YLIOPISTO
YY 054/055, Oulun yliopisto, Oulu
hallitus@otit.fi
Oulu

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Rainer Laaksonen
puheenjohtaja@otit.fi

3. Rekisterin nimi
Kiltahuonekierroksen osallistujarekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on
osallistujan vapaaehtoinen suostumus. Kerättyjä tietoja käytetään 27.09.2022 Suomessa
järjestettävään Oulun Tietoteekkarit ry:n järjestämän kiltahuonekierroksen suunnitteluun
ja järjestelyihin.

5. Rekisterin tietosisältö
Killan nimi
Kiltahuoneen tarkka sijainti
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite
Killalle sopivat maksuvälineet
Kaikki kerätyt tiedot poistetaan kohtuullisessa ajassa tapahtuman jälkeen.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan osallistujilta sähköisellä
ilmoittautumislomakkeella.

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

Aihe:
Tiedosto:
Tulostettu:
Muokattu:

Osallistujarekisterin tietosuojaseloste
kiltahuonekierrostietosuoja.docx

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

2022-09-07
Oulun Tietoteekkarit ry :: kotipaikka: Oulu :: yhdistysrekisterinumero: 149.835 :: Y-tunnus: 0868690-8

OULUN TIETOTEEKKARIT RY
PL 4500
90014 OULUN YLIOPISTO

TIETOSUOJASELOSTE

2(2)

Henkilötietolaki 22.4.1999/523 10 ja 24 §
EU:n yleinen tietosuoja-asetus 27.4.2016/679
Laatimispäivä

07.09.2022

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta. Tietoja säilytetään sähköisessä
muodossa luotettavassa ja EU:n tietosuojalainsäädäntöä noudattavan kolmannen
osapuolen internet-palvelimilla. Tiedot eivät ole luettavissa muiden kuin Oulun
Tietoteekkarit ry:n vastuuhenkilöiden toimesta.
Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että rekisterin tietoihin on pääsy vain asiaankuuluvilla
henkilöillä tarpeellisessa laajuudessa, kuten esimerkiksi tapahtuman järjestelyihin
osallistuvilla henkilöillä.

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.

10. Rekisterin tietojen säilytysaika
Rekisterin tietoja säilytetään tapahtumaan asti ja tapahtuman jälkeen tiedot poistetaan
kahden viikon kuluessa.
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