Tietosuojaseloste – Tapahtumarekisteri
Tämä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja
tietosuojaseloste.
Laatimispäivämäärä 18.5.2018. Viimeisin muutos 24.5.2018.

1. Rekisterinpitäjä
Condus ry
Y-tunnus 1944830-7
Oppimiskeskus Minerva, PL 9, 00140 Helsingin yliopisto

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Sihteeri Sanni Palomäki, sihteeri@condus.fi

3. Rekisterin nimi
Condus ry:n tapahtumarekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on
rekisteröidyn suostumus. Kaikilta ilmoittautuneilta vaaditaan suostumus henkilötietojensa
keräämiseen.
Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on
Henkilötietoja ei käytetä muihin tarkoituksiin.

tapahtuman

järjestämisen

mahdollistaminen.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennetaan seuraavia tietoja:
-

Nimi
Sähköpostiosoite
Organisaatio
Erityisruokavalio ja juomamieltymykset
Vaihtuva tapahtumakohtainen lisätieto
Rekisterissä ei säilytetä edellä mainittujen tietojen lisäksi muita henkilötietoja.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan elektronisten lomakkeiden (Google Forms), Bailataan.fi sivuston tai ZUP Ticketin kautta.

7. Tietojen luovuttaminen ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n
ulkopuolelle
Tietoja
voidaan
luovuttaa
yhteistyötapahtumien
yhteydessä
luottamuksellisesti
yhteistyökumppaneille, pitopalvelulle tai mahdollisille tarjoilijoille. Muille tahoille tietoja ei
luovuteta. Tietoja ei luovuteta eikä säilytetä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen
ulkopuolella.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta. Tietoja säilytetään sähköisessä muodossa
luotettavassa ja EU:n tietosuojalainsäädäntöä noudattavan kolmannen osapuolen internetpalvelimilla. Rekisterin salaus toteutetaan Conduksen omilla salausavaimilla. Tietoja voidaan
säilyttää väliaikaisesti myös paperisessa muodossa. Tiedot eivät ole luettavissa muiden kuin Condus
ry:n vastuuhenkilöiden tai mahdollisten yhteistyötahojen tai tarjoilijoiden puolesta.
Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että rekisteriin on pääsy vain asiaankuuluvilla henkilöillä.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia
mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö
haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti
rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan
henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa
(pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Rekisterin tietojen säilytysaika
Rekisterissä säilytetään vain niiden henkilöiden tietoja, jotka on lomakkeen kautta ilmoitettu.
Tapahtuman henkilötietoja säilytetään kunnes tapahtuma on ohi sekä kunnes tapahtuman maksu on
henkilön osalta suoritettu ja mahdollinen tapahtuman jälkeinen tiedottaminen on tehty.

