TIETOSUOJASELOSTE – SOOLin Talvipäivien 2019 ilmoittautumisrekisteri
Tämä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.
Laatimispäivämäärä 7.11.2018.
1. Rekisterinpitäjä
Peduca ry
Siltavuorenpenger 5 A PL 9
00014 HELSINKI
2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Lore-Eliisa Luts
lore-eliisa.luts@helsinki.fi
0445543046
3. Rekisterin nimi
SOOLin Talvipäivien 2019 ilmoittautumisrekisteri
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste
Henkilötietoja käytetään SOOLin Talvipäivien 2019 järjestämistä varten. Mikäli rekisteröity ei
toimita
pyydettyjä tietoja siltä osin kuin tiedot liittyvät tapahtumaan ilmoittautumiseen, rekisterinpitäjä ei
voi ottaa
vastaan rekisteröidyn ilmoittautumista. Osallistujien nimet voivat näkyä tapahtumien aikana
välttämättömissä asioissa muille osallistujille. Nimitiedot luovutetaan osallistujaluettelona
tapahtuman
majoitusta, ruokailuja tai muita tapahtuman järjestämiseen liittyviä asioita varten tapahtuman
järjestäjälle
Ol niingon gotonas ry:lle tai muita tapahtuman järjestämiseen liittyviä asioita varten niitä hoitaville
tahoille.
4. Rekisterin tietosisältö
Rekisteröidyn itsensä syöttämät ilmoittautumistiedot tapahtumaan sisältävät mm. seuraavat
tiedot:
• Henkilön etu- ja sukunimi
• Sähköposti
• Jäsenyys Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL ry:ssä
• Osallistuminen yhteiskuljetuksiin
• Majoitustiedot
• Muut huomioitavat asiat
5. Säännönmukaiset tietolähteet

Osallistujan ilmoittamat tiedot sekä Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL ry:n
jäsenrekisteri, josta
jäsenyydet tarkistetaan. Tietojen säilyttämiseen saatetaan käyttää ulkopuolisia palveluita kuten
Googlepalvelut,
joiden ylläpitämät palvelimet saattavat sijaita fyysisesti EU- ja ETA-alueen ulkopuolella.
6. Rekisterin suojauksen periaatteet
Tietoja säilytetään teknisesti suojattuina ja rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta.
Tietoja
säilytetään vain sähköisessä muodossa luotettavassa ja EU:n tietosuojalainsäädäntöä noudattavan
kolmannen osapuolen internet-palvelimilla.
Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käsitellä ja ylläpitää rekisterin tietoja. Käyttäjiä sitoo
vaitiolovelvollisuus. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että rekisteriin on pääsy vain asiaan kuuluvilla
henkilöillä.
7. 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.
• Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.
8. Tietojen säilytysaika
Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen rekisteröidyn tekemän ilmoittautumisen ja
siihen
liittyvän tapahtuman mahdollistamiseksi tai tapahtuman luonteen tai Suomen lain asettamien
vaatimusten
mukaisesti. Tiedot poistetaan, kun niiden edellä määritelty säilytysaika on päättynyt

