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Tietosuojaseloste, Webropol

Tämän selosteen tarkoituksena on informoida henkilötietojen käsittelystä EU:n yleisen
tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 mukaisesti. Selostetta päivitetään tarvittaessa.
Tämä tietosuojaseloste kertoo, mihin tarkoitukseen henkilötietojasi käytetään ja mitä oikeuksia sinulla on rekisteröitynä. Tämä tietosuojaseloste koskee Hämeen ELYkeskuksen Webropol-kyselyitä.
Tämä dokumentti kuvaa henkilötietojen käsittelyä Hämeen ELY-keskuksen vastuulla
olevien ja lakisääteiseen toimivaltaan kuuluvien tehtävien hoidossa. Saat tästä dokumentista tiedon, mihin tarkoitukseen henkilötietojasi käytetään ja mitä oikeuksia sinulla
on rekisteröitynä.
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Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa
Virasto nimi:
Yhteyshenkilö:
Osoite:

Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Miira Jaakonaho
Kirkkokatu 12
15110 Lahti
miira.jaakonaho@ely-keskus.fi
+358 295 025 176
tietosuoja.keha@ely-keskus.fi

Sähköpostiosoite:
Puhelinnumero:
Tietosuojavastaava:
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Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Kerättäviä henkilötietoja käytetään tilaisuuden järjestämistä varten. Kysyttyjä tietoja käytetään Teams-kokouskutsun lähettämiseen. Henkilötietoja voidaan käsitellä myös tapahtumaan liittyvän palautteen pyytämiseen. Tarvittaessa henkilötietoja käytetään tilaisuuteen liittyvään asiakkaan kontaktointiin.
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Henkilötietojen käsittelyn peruste
Henkilötietojen käsittely perustuu yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti rekisteröidyltä saatuun suostumukseen.
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Käsiteltävät henkilötiedot
Tapahtumaan osallistuvista käsitellään seuraavia henkilötietoja:
- Nimi, organisaatio, sähköpostiosoite
Henkilötietojen antamiseen ei ole lakisääteistä tai sopimukseen perustuvaa vaatimusta
eikä se ole sopimuksen tekemisen edellyttämä vaatimus. Sinun ei ole pakko toimittaa
henkilötietoja. Jos tietoja ei toimiteta, emme voi lisätä sinua tapahtumakutsun jakeluun.
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Henkilötietojen säilytysaika
Henkilötietoja säilytetään tapahtuman järjestämisen ajan ja jälkitöiden (ml. palautteen
keräämisen) ajan, jotka kestävät noin pari kuukautta.

HÄMEEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS
0295 025 000
www.ely-keskus.fi
Y-tunnus 2296962-1

Kirjaamo
PL 29, 15141 Lahti
kirjaamo.hame@ely-keskus.fi
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Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään ilmoittautumisen yhteydessä.
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Henkilötietojen vastaanottajat
Henkilötietoja luovutetaan niitä pyytävälle viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain mukaisesti. Viranomaisen asiakirjat ovat julkisia, ellei niitä ole nimenomaisesti
lailla säädetty salassa pidettäväksi.
Pääsy rekisterin tietoihin on ELY-keskuksen työntekijöillä, joilla on käyttöoikeudet
Webropol-ohjelmistoon. Tietoja käsittelevät tapahtuman järjestämisestä vastaavat ELYkeskuksen työntekijät. Tarvittaessa pääsyä rekisterin tietoihin voidaan rajata. Tietoja ei
luovuteta ilman rekisteröidyn lupaa muuten kuin lain sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.
Verkkolomakkeen ohjelmistotoimittaja Webropol Oy ja sen alihankkijat käsittelevät tietoja vain rekisterinpitäjän erityisestä pyynnöstä.
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Tietojen siirto EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle
Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
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Rekisterin suojauksen periaatteet
Webropol-palvelussa oleviin tietoihin on pääsy vain niillä henkilöillä, jota asia koskee tai
joilla on asian käsittelyyn edellyttämä valtuus. Tunnistautuminen palveluun tapahtuu
vahvalla tunnistautumisella. Palveluun tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän
työntekijät.

10 Rekisteröidyn oikeudet
Sinulla on oikeus saada tietää, käsittelemmekö sinua koskevia henkilötietoja, ja oikeus
saada jäljennös omista henkilötiedoistasi (yleisen tietosuoja-asetuksen 15 artikla).
Sinulla on oikeus pyytää meitä oikaisemaan sinua koskevat virheelliset tiedot (yleisen
tietosuoja-asetuksen 16 artikla).
Sinulla on oikeus suostumuksen/sopimuksen nojalla kerättyjen henkilötietojen poistamiseen eli oikeus tulla unohdetuksi (yleisen tietosuoja-asetuksen 17 artikla).
Sinulla on oikeus henkilötietojesi käsittelyn rajoittamiseen yleisen tietosuoja-asetuksen
18 artiklan mukaisesti, kun:
- olet tuonut esiin henkilötietojesi virheellisyyden ja rekisterinpitäjä (Hämeen ELYkeskus) on tarkistamassa asiaa;
- tietojasi käsitellään lain vastaisesti, mutta et halua, että tietosi poistetaan;
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Rekisterinpitäjä (Hämeen ELY-keskus) ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja, mutta
sinä tarvitset niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi; tai- olet vastustanut henkilötietojen käsittelyä 21 artiklan 1 kohdan nojalla
odotettaessa sen todentamista, syrjäyttävätkö rekisterinpitäjän oikeutetut perusteet
perusteesi.

Sinulla on oikeus siirtää rekisterinpitäjältä Hämeen ELY-keskus toimittamasi sinua koskevat henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle sen rekisterinpitäjän estämättä, jolle henkilötiedot on toimitettu, jos henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen tai sopimukseen ja kysymys on automaattisesta tietojenkäsittelystä.
Jos henkilötietojen käsittely perustuu antamaasi suostumukseen, voit peruuttaa suostumuksesi milloin vain ilmoittamalla siitä reksiterinpitäjälle Hämeen ELY-keskus. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta suostumuksen perusteella ennen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.
Voit esittää oikeuksiasi koskevan pyynnön Hämeen ELY-keskukselle. Yhteystiedot löytyvät kohdasta 1.
Tiedot ja toimenpiteet ovat rekisteröidylle maksuttomia, paitsi jos pyynnöt ovat ilmeisen
perusteettomia tai kohtuuttomia, erityisesti jos niitä esitetään toistuvasti.
Sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos katsot, että sinua koskevien
henkilötietojen käsittelyssä rikotaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä. Suomessa valvontaviranomaisena toimii tietosuojavaltuutettu (Tietosuojavaltuutetun toimisto, www.tietosuoja.fi).

