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Tietosuojaseloste

Yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 §
1

Rekisterinpitäjä
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Uudenmaan ELY-keskus ja Keski-Suomen ELY-keskus
Vuokko Väistö ja Minna Koskinen

3

Rekisterin nimi
Valtakunnalliset meluntorjuntapäivät 15. – 16.3.2021

4

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Nimeä, organisaatiota, sähköpostia, laskutusta tilaisuuden järjestämiseksi

5

Rekisterin tietosisältö
Etu- ja sukunimi, mihin päivään osallistuminen, puhelinnumero, sähköposti, osoite, organisaatio, maksajan y-tunnus, erityisruokavalio, laskutustiedot, osallistujataho, suostumus, että osallistujista tehdään osallistujaluettelo, joka voidaan jakaa tilaisuudessa

6

Säännönmukaiset tietolähteet
Tilaisuuteen ilmoittautuja syöttää itse ilmoittautumistiedot

7

Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Yksittäisten kyselyiden kautta kerättävät tiedot ovat KEHA-keskuksen, ELY-keskusten
sekä TE-toimistojen sisäistä tietoa, eikä niitä pääsääntöisesti luovuteta kolmannelle osapuolelle. Virastot käsittelevät henkilötietoja kulloinkin voimassaolevan henkilötietolain
mukaisesti.
Tietoja ei luovuteta eteenpäin.
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 Henkilötietolain (523/1999), Julkisuuslain (621/1999) ja
Tietoyhteiskuntakaaren (917/2014) sekä muun soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

8

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Rekisterin tietoja ei luovuteta eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen
ulkopuolelle

UUDENMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS
0295 021 000
www.ely-keskus.fi
Y-tunnus 2296962-1

Kirjaamo
PL 36, 00521 Helsinki
kirjaamo.uusimaa@ely-keskus.fi
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9

Rekisterin suojauksen periaatteet
Kyselypalvelun tietojen käyttöön on oikeus vain rekisterin yhteyshenkilöllä.
Tiedot kerätään Webropol-palveluntuottajantietokantoihin, 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.

10 Tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä rekisteriin on talletettu.
Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna (tai muu tarkemmin kuvattu
menettelytapa) rekisteriasioista vastaavalle taholle.
Pyynnöt voi osoittaa: Vuokko Väistö, Uudenmaan ELY-keskus, PL 36, 00521 Helsinki tai
Minna Koskinen, Keski-Suomen ELY-keskus, PL 250, 40101 Jyväskylä
11 Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen henkilötietonsa oikaisua .
Korjauspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle
taholle.
Pyynnöt voi osoittaa Vuokko Väistö, Uudenmaan ELY-keskus, PL 36, 00521 Helsinki
tai
Minna Koskinen, Keski-Suomen ELY-keskus, PL 250, 40101 Jyväskylä
12 Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Kirjoita tähän
13 Evästeiden käyttö
Kirjoita tähän
14 Julkisuus
Kirjoita tähän

