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Rekisterinpitäjä

Nimi

Pirkanmaan liitto
Osoite

Kelloportinkatu 1 B, 33100, Tampere
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

03 2481111, pirkanmaan.liitto@pirkanmaa.fi
2
Yhteyshenkilö
rekisteriä
koskevissa
asioissa

Nimi

Markus Lappi, projektipäällikkö, Pirkanmaan liitto
Osoite

Kelloportinkatu 1 B, 33100, Tampere
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite

0447123898, markus.lappi@pirkanmaa.fi
3
Rekisterin nimi
4
Henkilötietojen
käsittelyn
tarkoitus

PiDiKe-verkoston jäsenistön yhteystietorekisteri
Tiedot ovat verkostoa kokoavien PiDiKe-hankkeen ydin- ja hanketiimien sekä
verkostoon liittyneiden jäsenten käytössä. Tiedot ovat yhteystietoja, joiden avulla
pystytään ylläpitämään verkoston sisäistä kommunikaatiota, viestintää ja
tiedottamista. Yksi PiDiKe-hankkeen keskeisistä tavoitteista on lisätä Pirkanmaan ja
myöhemmin valtakunnallisella tasolla digituen toimijoiden välistä keskinäistä
yhteydenpitoa ja ajatustenvaihtoa.
Yhteystietojen jako on kriittistä, jotta kommunikaatiota voidaan edistää.
Henkilötietojen käsittelyn peruste on rekisteröidyn suostumus.

5
Rekisterin
tietosisältö

Rekisteri sisältää verkostoa kokoavien ydintiimin ja hanketiimin sekä verkostoon
liittyneiden jäsenorganisaatioiden yhteyshenkilöiden yhteystietoja. Yhteystiedot ovat
virka-aikana ja töissä käytettäviä puhelinnumeroita ja sähköpostiosoitteita. Verkoston
jäsenet luovuttavat itse tiedot rekisterin osaksi ja päättävät, mitä yhteystietoa haluavat
verkostossa käyttää.
Tiedosto tallennetaan nimellä
”Pirkanmaan_Digituen_Alueellinen_Verkosto_PiDiKe.xlsx”.

6
Säännönmukaiset
tietokohteet

Tiedot rekisteriin kerätään joko asianosaisilta verkostoon liittymisen yhteydessä, tai
haetaan heidän taustaorganisaatioidensa julkisilta verkkosivuilta tai yhteyshenkilöiltä.
Verkostoon liittyvät yhteyshenkilöt voivat olla esimerkiksi valtionhallinnon,
kunnallishallinnon, yhteisöjen, yritysten ja järjestöjen edustajia tai yksityisiä henkilöitä,
joilla on kytköksiä digitukeen joko digituen tarjoajana tai sen tyypillisten kohderyhmien
kanssa työskentelevänä.
Henkilötietojen keräämisen edellytyksenä on rekisteröidyn suostumus – jos tietoja ei
voida tallentaa, eivät hankkeen yhteydenotot tavoita asianosaista.
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7
Tietojen
säännönmukaiset
luovutukset

Tietoja luovutetaan vain PiDiKe-verkostoa kokoavien PiDiKe-hankkeen ydin- ja
hanketiimien sekä verkostoon kuuluvien yhteyshenkilöiden käyttöön.
Henkilötietoja ei siirretä tämän ryhmän ulkopuolelle.

8
Tietojen siirto
EU:n tai ETA:n
ulkopuolelle

Tietoja ei ole tarkoituksenmukaista luovuttaa EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
Rekisteri säilytetään Microsoft Teams-alustalla, jonka palvelimet ovat sertifioituja ja
noudattavat eurooppalaista tietosuoja-asetusta.

9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

A. Manuaalinen aineisto

Yhteystietorekisteriin liittyen ei lähtökohtaisesti tehdä manuaalisia aineistoja, vaan tiedot säilytetään
virtuaalisella Microsoft Teams -alustalla.
Verkoston tapaamisista kerätään osanottajalistoja (tapaamisiin osallistuneiden nimet).

B. ATK:lla käsiteltävät tiedot
•

•

Yhteystietorekisteri säilytetään Microsoft Teams -alustalla, jossa sitä voidaan tarkastella ja
muokata. Teams-alustalle pääsevät kirjautumaan vain sinne kutsutut henkilöt, eli PiDiKeverkoston ydin- ja hanketiimi sekä verkostoon liittyneet yhteyshenkilöt. Teams-alustalle
kirjautumiseen vaaditaan käyttäjätunnus (sähköpostiosoite) sekä siihen liitetty salasana, millä
estetään asiattomien pääsy tietoihin.
Yhteystietorekisteriin pohjautuva yhteystietolista tehdään myös Microsoft Outlook -sähköpostiin,
joka on osa samaa Microsoft Office-ohjelmistojen kokonaisuutta Teams- ja Excel -ohjelmistojen
kanssa.

10
Tarkastusoikeus

Verkoston yhteystietonsa luovuttaneilla on mahdollisuus käydä läpi verkoston
yhteystietoja ja samalla nähdä, mitä heistä itsestään on tallennettuna
yhteystietorekisteriin. Tarkastus on mahdollista tehdä Microsoft Teams -alustalla,
jonne osallistuja on kutsuttu.
Jos ongelmana ovat esimerkiksi tietotekniset ongelmat, on henkilötietojen omistajalla
mahdollisuus pyytää muuta verkostoa, esimerkiksi projektipäällikkö Markus Lappia,
tuomaan häntä koskevat tiedot rekisteristä. Pyyntö tulisi tehdä kirjallisesti esimerkiksi
sähköpostilla.

11
Oikeus vaatia
tiedon
korjaamista

Verkostoon yhteystietonsa luovuttaneella on oikeus vaatia tietojensa korjaamista tai
poistamista yhteystietojen ylläpitäjältä. Tietojen hallinnasta ja poistamisesta on viime
kädessä vastuussa projektipäällikkö Markus Lappi ja korjaus- tai poistotoimenpiteet
tehdään viipymättä ilmoituksen saamisen jälkeen. Pyyntö tulisi tehdä kirjallisesti
esimerkiksi sähköpostilla.
Rekisteröidyillä on oikeus peruuttaa antamansa suostumus, mikäli henkilötietojen
käsittely perustuu rekisteröidyn antamaan suostumukseen.
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetun toimistoon, mikäli
rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä on rikottu
voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.
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12
Muut
henkilötietojen
käsittelyyn
liittyvät oikeudet

