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Rekisterinpitäjä
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry
Mikonkatu 8 A
00100 Helsinki
sttk@sttk.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Erkki Lavonsalo
erkki.lavonsalo@sttk.fi, puh. 0400 382 453

Rekisterin nimi
Sidosryhmärekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisteriä käytetään STTK:n tapahtumakutsujen toimittamiseen ja tapahtumiin ilmoittautuneiden
henkilöiden asiakastietojen hallinnointiin. Tietoja käytetään yhteydenpitoon toiminnan kannalta
tarpeellisiin sidosryhmiin, tilastojen ja kyselyiden toteuttamiseen sekä uutiskirjeen ja kutsujen
lähettämiseen.

Rekisterin tietosisältö
STTK:n tapahtumiin ilmoittautuvilta henkilöiltä kerätään tapahtumakutsujen toimittamisen ja
tapahtumajärjestelyiden suorittamisen kannalta välttämättömät tiedot, joita voivat olla:
•
•
•
•
•

koko nimi
organisaatio
asema organisaatiossa
sähköpostiosoite
tiedot ruokavaliosta

Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterin tiedot kerätään pääsääntöisesti rekisteröidyiltä itseltään. STTK kerää sidosryhmätyöskentelyä
varten tietoja myös julkisista rekistereistä.
Käyntiosoite:
Mikonkatu 8 A, 6. krs
0100 Helsinki
Postiosoite:
PL 421
00101 Helsinki

Puhelin: (vaihde)
(09) 131 521
Faksi:
(09) 652 367
Sähköposti:
etunimi.sukunimi@sttk.fi

www.sttk.fi

Tietosuojaseloste

2/2

11.6.2018

Tietojen säännönmukaiset luovutukset
STTK ei luovuta tietoja ulkopuolisille.

Rekisterin suojauksen periaatteet ja henkilötietojen poistaminen rekisteristä
Rekisteri on vain reksiterinpitäjän käytössä tallennettuina palvelimille, joihin eivät ulkopuoliset pääse.
Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.
Rekisteröity voi koska tahansa vaatia tietojensa poistamista ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjän
nimeämään yhteyshenkilöön (osoitetiedot selosteen alussa).

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Rekisteritietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Käytössä olevien tietojärjestelmien tarjoajat
saattavat palvelun toteuttamista varten siirtää henkilötietoja EU/ETA -alueen ulkopuolelle
tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Tarkastusoikeus
Jokaisella on oikeus tarkistaa reksiteriin talletetut tietonsa. Tarkastuspyyntö tulee esittää allekirjoitettuna
kirjeenä tai sähköpostitse (osoitetiedot selosteen alussa). Tarkastuspyyntöä ei voi tehdä puhelimitse.
Tietoja pyydettäessä on ilmoitettava tiedon etsimiseksi ja toimittamiseksi tarpeelliset seikat, kuten koko
nimi ja osoite.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia tiedon korjaamista, jos hän on tietoja tarkastaessaan tai muutoin havainnut
niissä olevan virheitä. Rekisteröity voi vaatia rekisterinpitäjää korjaamaan tiedot, jos henkilötiedot ovat
hänen mielestään käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisiä, tarpeettomia, puutteellisia tai
vanhentuneita.
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