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1
Rekisterinpitäjä

Nimi

Pirkanmaan liitto
Osoite

Kelloportinkatu 1 B, PL 1002, 33101 Tampere
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

Tietosuojavastaava Jaana Niittyniemi, puh. + 358 503261620,
jaana.niittyniemi@pirkanmaa.fi
2
Yhteyshenkilö
rekisteriä
koskevissa
asioissa

Nimi

Mikko Koponen
Osoite

Kelloportinkatu 1 B, PL 1002, 33101 Tampere
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite

mikko.koponen@pirkanmaa.fi, +358 50 372 7942
3
Rekisterin nimi

Pirkanmaan Thinking Portfolion käyttäjärekisteri

4
Henkilötietojen
käsittelyn
tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on luoda ohjelman käyttäjille käyttäjäprofiili, jonka
kautta käyttäjille voidaan luovuttaa ohjelman käyttöoikeus ja käyttäjätunnus ohjelmaan
kirjautumiseksi.

5
Rekisterin
tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavia henkilötietoja:
•
•
•
•
•
•
•

Etunimi
Sukunimi
Sähköpostiosoite
Käyttäjätunnus
Ohjelman käyttöoikeudet
Käyttäjän rooli projektissa/projekteissa (puheenjohtaja, projektipäällikkö,
henkilöstön edustaja, jäsen, sihteeri).
Projektin/projektien ohjausryhmän jäsenyys.

Tietojen yhdistäminen muihin henkilörekistereihin: ei yhdistetä.
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6
Säännönmukaiset
tietokohteet

Ohjelman pääkäyttäjät (Mikko Koponen ja Anita Kalvi) syöttävät henkilötiedot ja
vastaavat näiden oikeellisuudesta.
Yhteystiedot:
mikko.koponen@pirkanmaa.fi, +358 50 372 7942
anita.kalvi@pirkanmaa.fi, +358 44 422 2255

7
Tietojen
säännönmukaiset
luovutukset

8
Tietojen siirto
EU:n tai ETA:n
ulkopuolelle

9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

Tietoja ei luovuteta.

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

A. Manuaalinen aineisto

B. ATK:lla käsiteltävät tiedot

Tietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne tahot, joilla työnsä
puolesta on oikeus käsitellä ko. tietoja. Näitä ovat ohjelman pääkäyttäjät. Palvelua
käytetään www-selaimella suojatun https-yhteyden kautta. Palvelun käyttöön tarvitaan
käyttäjätunnus ja salasana. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat salasanoin ja
muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Rekisteriä päivitetään säännöllisesti. Ohjelman
SaaS-palvelin on sijoitettu Suomeen.
10
Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisteritiedot. Tarkastusoikeus
toteutetaan 30 vrk:n sisällä pyynnöstä ja sen käyttäminen on maksutonta kerran
vuoden aikana toteutettuna. Tarkastusoikeus voidaan evätä ainoastaan
poikkeustapauksessa. Tarkastuspyyntö tehdään henkilökohtaisen asiakaskäynnin
yhteydessä omakätisesti allekirjoitetulla asiakirjalla. Rekisteröidyn henkilöllisyys
tarkastetaan ennen tietojen antamista ja tiedot luovuttaa pääkäyttäjä. Rekisteröidyllä
on oikeus tutustua ja nähdä itseään koskevat tiedot ja pyynnöstä saada kopiot niistä
kirjallisena.
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11
Oikeus vaatia
tiedon
korjaamista

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn
vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn
tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut
henkilötieto. Rekisterinpitäjän on myös estettävä tällaisen tiedon leviäminen, jos tieto
voi vaarantaa rekisteröidyn yksityisyyden suojaa tai hänen oikeuksiaan.
Tarkastusoikeuden toteuttamiseksi ja tiedon korjaamiseksi tulee ottaa yhteyttä
ohjelman pääkäyttäjään. Jos tiedon korjaamisesta tai tarkastusoikeuden
toteuttamisesta kieltäydytään, rekisteröidylle annetaan kirjallinen kieltäytymistodistus
ja rekisteröidyllä on oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi osoitteella:
Tietosuojavaltuutetun toimisto, PL 800, 00521 Helsinki. Tietosuojavaltuutettu voi antaa
rekisterinpitäjälle määräyksen tiedon korjaamisesta.

12
Muut
henkilötietojen
käsittelyyn
liittyvät oikeudet

-

