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

1a
Rekisterinpitäjä

Laatimispäivä

22.5.2018

Nimi

Ylivieskan seutukuntayhdistys ry.
Osoite

Vierimaantie 5, 84100 Ylivieska
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

Puh. 044 5871 941
Nimi
2
Jukka Koivisto
Yhteyshenki- Osoite
lö rekisteriä Vierimaantie 5, 84100 Ylivieska
koskevissa
asioissa
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
Puh. 044 5871 941, jukka.koivisto@ysk.fi

3
Rekisterin
nimi
4
Henkilötietojen käsittelyn
tarkoitus

Henkilötietojen kerääminen tilaisuuksiin ilmoittautumisen yhteydessä

5
Rekisterin
tietosisältö

Rekisteriin tallennetaan seuraavat ilmoittautumistiedot:
- organisaatio
- etunimi
- sukunimi
- sähköpostiosoite

Kerättäviä henkilötietoja käytetään Ylivieskan seutukuntayhdistyksen asiakasorganisaatioille
kohdistetun tilaisuuden järjestämiseksi ja siitä tiedottamiseksi. Sähköpostiosoitteet kerätään
tilaisuuksien materiaalin lähettämiseksi ja mahdollisista muutoksista ilmoittamiseksi.

6
Rekisteröidyiltä itseltään
Säännönmukaiset tietolähteet

REKISTERISELOSTE

2

7
Rekisteristä luovutetaan henkilötietoja hankkeiden rahoitusviranomaisille.
Tietojen
säännönmukaiset
luovutukset

8
Tietojen
siirto
EU:n tai
ETA:n
ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

A Manuaalinen aineisto

Tilaisuuksiin ilmoittautumisista tulostetaan manuaalinen aineisto. Aineisto säilytetään kymmenen
vuotta rahoituspäätöksessä vahvistetusta hankkeen päättymispäivästä lukollisessa ja
paloturvallisessa tilassa.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Rekisteriin liittyvät tietokannat ovat Ylivieskan seutukuntayhdistys ry:n sisäisessä tietoverkossa
käytettävissä käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Tietojärjestelmien ja tiedostojen käyttöoikeudet
perustuvat henkilökohtaisiin käyttöoikeuksiin. Käyttöoikeudet myönnetään tehtäväkohtaisesti ja
tietojen käyttö perustuu työtehtävien hoitamiseen. Rekisteriin liittyvät tietokannat ovat palomuurilla,
salasanoilla ja muilla teknisillä keinoilla suojattu ulkoisia tietomurtoja vastaan.

10
Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja Ylivieskan seutukuntayhdistys ry:n
tilaisuuksiin ilmoittautumis-rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tehdään henkilökohtaisen
käynnin yhteydessä omakätisesti allekirjoitetulla asiakirjalla. Asiakkaan henkilötiedot tarkastetaan
ennen tietojen antamista. Henkilötietojen tarkastuspyyntölomake on saatavissa esimerkiksi
Tietosuojavaltuutetun toimiston nettisivuilta, www.tietosuoja.fi.

11
Oikeus vaatia
tiedon
korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista koskien Ylivieskan
seutukuntayhdistys ry:n tilaisuuksiin ilmoittautumis-rekisteriä. Korjaamispyyntö tehdään
henkilökohtaisen käynnin yhteydessä omakätisesti allekirjoitetulla asiakirjalla. Asiakkaan
henkilötiedot tarkastetaan ennen tietojen korjaamista. Henkilötietojen korjaamispyyntölomake on
saatavissa esimerkiksi Tietosuojavaltuutetun toimiston nettisivuilta, www.tietosuoja.fi.

12
Yritysten ja organisaatioiden on raportoitava kansalliselle tietosuojaviranomaiselle
Muut henkilö- tietoturvaloukkauksista. Käyttäjälle on ilmoitettava vakavista loukkauksista mahdollisimman pian,
tietojen käsit- jotta nämä voivat ryhtyä tarvittaviin toimiin.
telyyn liittyvät oikeudet

