Sivistystyönantajien sidosryhmärekisterin kutsuille ja uutiskirjeille
tietosuojaseloste
Yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 30 artiklan mukainen seloste
1.
Rekisterin nimi

Sivistystyönantajien sidosryhmärekisteri kutsuille ja uutiskirjeille

2.
Rekisterinpitäjä Sivistystyönantajat ry
Eteläranta 10, 00130 Helsinki
Puhelin (09) 1728 5700
Rekisterin
yhteyshenkilö

3.
Henkilötietojen
käsittelyn tarkoitus ja peruste

Sivistystyönantajat ry
Eteläranta 10, 00130 Helsinki
Puhelin (09) 1728 5700
Sähköposti toimisto(at)sivistystyonantajat.fi

Tietoja käytetään uutiskirjeiden ja kutsujen lähettämiseen sekä yhteydenottojen
hoitamiseen. Edellä kuvattu tehtävien hoito muodostaa oikeutetun edun.

4.
Rekisteröityjen Rekisteri sisältää Sivistystyönantajien jäsenyhteisöjen yhteyshenkilöiden tietoja
ryhmät ja rekis- sekä Sivistystyönantajien toiminnan kannalta tarpeellisten sidosryhmähenkilöiden
terin sisältämät tietoja.
tiedot
Rekisterissä käsitellään edellä määritettyjen tarkoitusten kannalta tarpeellisia henkilötietoja. Tällaisia ovat etenkin henkilön etu- ja sukunimi, titteli, asema, postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja organisaatio sekä uutiskirjeiden osalta
tilatut uutiskirjekategoriat ja tilaisuuksien osalta ilmoittautumiset.
5.
Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri perustuu www.sivistystyonantajat.fi kautta tehtyihin tilauksiin sekä julkisiin tietolähteisiin. Rekisteriin lisätään tietoja tehtyjen uutiskirjetilausten mukaan.

6.
Tietojen säännönmukaiset
luovutukset

Ei säännönmukaisia tietoluovutuksia. Tietoja voidaan yhdistää Elinkeinoelämän
keskusliiton EK:n ja Sivistystyönantajien jäsen- ja sidosryhmätietorekisteriin.

7.
Tietojen siirto
EU:n tai ETA:n
ulkopuolelle

Rekisterin henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

8.
Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto
Rekisteristä ei muodosteta pysyviä manuaalisia aineistoja. Tilapäiset ja työaikaiset listaukset säilytetään lukittavissa arkistokaapeissa ja hävitetään käytön jälkeen.
B. Automaattisesti käsiteltävät tiedot
Rekisterin tietoja säilytetään tietokantamuodossa Microsoftin suojatussa ja vartioidussa palvelukeskuksessa. Microsoft vakuuttaa, että sen pilvipalvelut noudattavat yleisen tietosuoja-asetuksen vaatimuksia Office 365:n, Dynamics 365:n,
Azure:n, mukaan lukien Azure-tietopalvelut ja Enterprise Mobility + Security, sekä
Windows 10:n osalta.
Rekisterin tietoja on mahdollista käsitellä ainoastaan käyttöliittymän avulla ja vain
kirjautumalla käyttäjätunnuksella ja salasanoilla tunnistautuneena käyttäjänä.
Käyttäjän ja järjestelmän välinen liikenne on https-suojattua.
Rekisterin käyttäjillä on vain heidän työtehtäviensä kannalta tarpeelliset oikeudet
käsitellä tietoja. Tietoja käsitellään huolellisesti ja luottamuksellisesti. Tietoja ei
luovuteta ulkopuolisille.
Järjestelmässä tehdyt toimenpiteet tallentuvat seurantalokille, josta on mahdollista
tarvittaessa tarkistaa tietoihin tehdyt muutokset ja muutoksen tekijät.

9.
Tietojen säilytys

Rekisterin henkilötietojen tarpeellisuus arvioidaan säännöllisesti, pääsääntöisesti
vuosittain. Virheelliset tiedot korjataan säännönmukaisesti. Tiedot tuhotaan välittömästi, kun henkilön tiedot käyvät tarpeettomiksi rekisterin käyttötarkoituksen
kannalta (esim. jäsenyys päättyy tai uutiskirjeen tilaus päätetään).

