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Loimu ry:n tapahtumanhallintajärjestelmät
Tämä Tietosuojaseloste kertoo, kuinka Loimu ry koulutusten tapahtumanhallintajärjestelmissään
kerää, käsittelee ja luovuttaa henkilötietoja jäsenpalvelujen tarjoamisen yhteydessä. Noudatamme
rekisterin käytössä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta 2016/679 sekä henkilötietolain
523/1999 10 §.

Rekisterinpitäjä

Tietosuojavastaava:

Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto Loimu ry
Mikonkatu 8 A 8 krs
00100 Helsinki
Puhelin (09) 6226 6850
Ly-tunnus 0202153-4
Pekka Ihalainen
Mikonkatu 8 A 8 krs
00100 Helsinki
tietosuojavastaava@loimu.fi

Rekisterin nimi
Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto Loimu ry:n tapahtumanhallintajärjestelmät
(Kongressi, Data Prisma Oy / Surveypal, Surveypal Oy).
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste
Henkilötietoja käsitellään ensisijaisesti jäsenpalvelun toteuttamiseksi. Henkilötiedot kerätään ja
käsitellään koulutusilmoittautumisten hallinnoimiseksi. Lisäksi kerättyä tietoa käytetään liiton oman
toiminnan ja palveluiden seuraamiseen ja kehittämiseen. Henkilötietojen käsittely perustuu liiton ja
jäsenen jäsensuhteeseen, eli liiton oikeutettuun etuun tarjota palveluita.

Rekisterin tietosisältö
Tapahtumanhallintajärjestelmien ilmoittautumislomakkeissa voidaan kysyä
• Perustiedot: nimi, jäsennumero, sähköpostiosoite, puhelinnumero, jäsenlaji, työnantaja, toimi
tai muu vastaava perustieto
• Ruokavalio
• Osallistumismaksu
• Ilmoittautumislomakekohtaiset lisätiedot/viestit järjestäjille
• Kurssihistoria: koulutuksiin osallistumiset
Henkilötietojen kerääminen ja säännönmukaiset tietolähteet
Tapahtumanhallintajärjestelmiin tallennetaan jäsenen itsensä ilmoittamat tiedot.
Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Henkilötietoja voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille:
• ulkopuolisille kouluttajille ilmoittautuneiden segmentoimiseksi;
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• koulutuksen järjestävälle yhteistyöliitoille osallistumistietojen tarkastamiseksi;
• TJS Opintokeskukselle koulutustukihakemuksen käsittelyyn;
• liiton omille jäsenyhdistyksille toimiessamme yhdistyksen tapahtuman ilmoittautumisten
vastaanottajana;
• kun luovuttaminen on välttämätöntä oikeuksien toteuttamiseksi, turvallisuuden
suojelemiseksi, väärinkäytösten tutkimiseksi tai viranomaisen pyyntöön vastaamiseksi.

Tietojen luovutus EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle
Henkilötietoja ei luovuteta EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle. Kongressi-järjestelmän palvelualusta
sijaitsee Data Prisman kumppanin Contrasec Oy:n (kumppani, käsittelijä) tiloissa ja laitteilla
Suomessa. Surveypal-järjestelmän tiedot sijaitsevat palveluntarjoajan palvelimella.

Henkilötietojen säilyttäminen
a. Tietojärjestelmään tallennetut tiedot
Henkilötiedot on tallennettu ja suojattu tapahtumanhallintajärjestelmissä, johon on pääsy vain
järjestelmään käyttäjiksi rekisteröidyillä liiton työntekijöillä ja vastaavasti tietojärjestelmän
toimittajan edustajilla ylläpitotehtävissä. Järjestelmää käyttävillä on käytössään henkilökohtaiset
tunnukset ja salasanat.
b. Manuaalinen aineisto
Kirjallisessa muodossa olevat osallistujalistat ovat tapahtumassa vain vastuuhenkilöllä.
Osallistujalistat hävitetään tapahtuman jälkeen tietosuojaturvallisesti.
c. Henkilötietojen suojaaminen
Henkilötiedot on suojattu ulkopuoliselta käytöltä. Yhdistyksen ulkopuolelle lähetettävät
henkilötiedot salataan. Rekisteriä käyttävät henkilöt solmivat Loimu ry:n kanssa Käsittelijän
salassapito- ja käyttäjäsitoumuksen.
d. Tietojen säilyttäminen
Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan, kuin se on tarpeellista käyttötarkoituksen
toteuttamiseksi. Osallistumistiedot hävitetään valvotusti viiden vuoden kuluttua tapahtuman
päättymisestä.
Rekisteröidyn oikeudet
Henkilötietolain 26 §:n mukaan jäsenellä on oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisteritiedot ja
saada niistä pyydettäessä kopiot. Jäsen voi pyytää henkilötietojen oikaisemista, päivittämistä tai
poistamista.
Jäsenellä on oikeus vastustaa tai rajoittaa henkilötietojen käsittelyä sovellettavan lain edellyttämässä
laajuudessa.
Jäsenen suostumuksella käsiteltyjen henkilötietojen osalta on milloin tahansa mahdollista peruuttaa
annettu suostumus. Tietoja ei sen jälkeen käsitellä, mikäli käsittelyyn ei ole olemassa muuta
oikeusperustetta.
Jäsenellä on oikeus ottaa yhteyttä tietosuojavaltuutettuun henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä
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asioissa. Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot löytyvät verkkosivulta http://www.tietosuoja.fi/fi/
Tiedon korjaaminen ja yhteydenotot
Rekisterinpitäjä korjaa tai poistaa ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn
vaatimuksesta rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman,
puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon. Voit käyttää oikeuttasi lähettämällä pyynnön
osoitteeseen tietosuojavastaava@loimu.fi.
Tietosuojaselosteen muuttaminen
Loimu ry pidättää oikeuden muuttaa tätä Tietosuojaselostetta. Viimeisin versio on aina saatavilla
Loimu ry:n verkkosivuilla www.loimu.fi.
Tietosuojavastaava
Loimu ry:n nimeää tietosuoja-asioista vastaavan henkilön valvomaan tietosuoja-asetuksen
noudattamista henkilötietojen käsittelyssä, toimimaan tietosuojalainsäädännön asiantuntijana ja
toimimaan rekisterinpitäjän sekä henkilötiedon käsittelijöiden tukena. Tehtävä voidaan tarvittaessa
ulkoistaa organisaation ulkopuoliselle palveluntarjoajalle.

