TIETOSUOJASELOSTE
EU:n yleinen tietosuoja-asetus 2016/679
1. Rekisterinpitäjä ja rekisterinpitäjän yhteystiedot
Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Veteraanikatu 1, PL 86, 90130 Oulu
kirjaamo.pohjois-pohjanmaa@ely-keskus.fi
Kyselyn omistajan yhteystiedot: projektipäällikkö Päivi Jämsä
Puhelinnumero: 050 380 8143
Sähköpostiosoite: paivi.jamsa@ely-keskus.fi

2. Tietosuojavastaava
KEHA-keskus, Tieto- ja viestintäyksikkö, sähköposti: tietosuoja.keha@ely-keskus.fi .

3. Rekisterin nimi
Ennakoinnin ja tiedolla johtamisen koulutussarjan tilaisuudet. Tilaisuuksien webropol-kyselytunnisteet:
Ennakointi organisaatioiden muutosjoustavuutta tukemassa, Fin2556978. Hiljaisesta tiedosta yhteiseksi
tulevaisuustiedoksi: Laadullisen tiedon hyödyntäminen ennakoinnissa, Fin2557115. Määrälliset ennusteet
ja niiden hyödyntäminen, Fin2557117. Minä tiedolla johtajana ja tulevaisuusajattelijana, Fin2557119.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Nimeä, puhelinnumeroa ja sähköpostiosoitetta käytetään tilaisuuden järjestämiseen, aineistojen
jakamiseen ja tilaisuudesta tiedottamiseen sekä muihin tilaisuuden järjestämisen kannalta
välttämättömiin yhteydenottoihin. Tilaisuus rahoitetaan Euroopan sosiaalirahaston hankkeesta, ja
osallistujan organisaation tieto tarvitaan osallistujalistan laatimiseksi ja raportoimiseksi. Osallistujan
organisaatiotieto voidaan ilmoittaa koosteena tilaisuuden toteuttavalle MDI Public Oy:lle, mutta
osallistujan nimi- ja yhteystietoja ei luovuteta. Tieto tarvitaan koulutustilaisuuden suunnittelun ja
sisällön suuntaamisen tueksi.

5. Rekisterin tietosisältö ja henkilötietoryhmät
Henkilötietojen käsittelyn kannalta tarpeelliset tiedot, kuten henkilön etu- ja sukunimi, postiosoite,
puhelinnumero, sähköpostiosoite, asiakkaan ilmoittautumisen tiedot, mahdollinen suostumus
lähettää tietoa koulutussarjan seuraavista tilaisuuksista, asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten
asiakaspalautteet ja yhteydenotot, peruutustiedot, mahdolliset luvat ja suostumukset sekä
mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot.

6. Tiedon säilytysaika
Tietoja säilytetään ainoastaan tarkoituksenmukaisen ajan. Tämä jälkeen rekisteritiedot hävitetään
asianmukaisesti. Tästä käyttötarkoituksen mukainen tarkempi seloste.
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7. Säännönmukaiset tietolähteet
Säännönmukaisia tietolähteitä ei ole.

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Yksittäisten kyselyiden kautta kerättävät tiedot ovat KEHA-keskuksen, ELY-keskusten sekä TEtoimistojen sisäistä tietoa, eikä niitä pääsääntöisesti luovuteta kolmannelle osapuolelle.
Virastot käsittelevät henkilötietoja kulloinkin voimassaolevan henkilötietolain mukaisesti. Jos ne
luovutetaan kolmannelle osapuolelle, kenelle ja missä tarkoituksessa. Ulkoisella tai sisäisellä
asiakkaalla on oikeus tarkistaa häntä koskevat tiedot rekisteristä ottamalla yhteyttä rekisterin
pitäjään. Rekisteröityneen henkilötiedot poistetaan ja hävitetään hänen pyynnöstään, jollei
lainsäädäntö määrää tietojen säilyttämistä. KEHA-keskus, ELY-keskukset ja TE-toimistot ovat
sitoutuneet suojaamaan palveluidensa käyttäjien yksityisyyttä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen
(EU) 2016/679, Henkilötietolain (523/1999), Julkisuuslain (621/1999) ja Tietoyhteiskuntakaaren
(917/2014) sekä muun soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

9. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n
ulkopuolelle
Ei luovuteta

10. Rekisterin suojauksen periaatteet
Kyselypalvelun tietojen käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on
oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on Virtu-tunnistautumisen kautta oma
käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään Webropol-palveluntuottajan
tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä sekä sopimusoikeudellisilla
keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin
pääsevät käsiksi ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus siihen. Manuaalista aineistoa ei ole.
11. Tarkastusoikeus ja tietojen pyytäminen
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö
tulee lähettää Päivi Jämsälle kirjallisesti joko sähköpostitse osoitteeseen paivi.jamsa@ely-keskus.fi
tai postitse osoitteeseen Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus/ Päivi Jämsä, Veteraanikatu 1, PL 86,
90101 Oulu.

12. Tiedon korjaamisoikeus ja oikeus tietojen poistamiseen
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Korjauspyyntö
tulee lähettää Päivi Jämsälle kirjallisesti joko sähköpostitse osoitteeseen paivi.jamsa@ely-keskus.fi
tai postitse osoitteeseen Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus/ Päivi Jämsä, Veteraanikatu 1, PL 86,
90101 Oulu.
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13. Muut mahdolliset oikeudet
Vastaamalla kyselyyn vastaaja hyväksyy tietojen käsittelyn yllä kuvatulla tavalla.

14. Henkilötietojen käsittelyä koskeva valitus tai kantelu
Tarvittaessa voit valittaa tai tehdä kantelun tietojesi käsittelystä tietosuojavaltuutetulle. Lisätietoja
osoitteessa https://tietosuoja.fi/etusivu .
Lisää tietoa viraston tietosuojakäytänteistä löydät osoitteesta https://www.elykeskus.fi/web/ely/tietosuoja-ja-henkilotietojen-kasittely .

