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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 Elina Hykkönen, puh. + 358 50 326 1500,
elina.hykkonen@pirkanmaa.fi
2
Yhteyshenkilö
rekisteriä
koskevissa
asioissa

Nimi

Jouni Nukkala
Osoite

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

jouni.nukkala@pirkanmaa.fi, + 358 50 3010 533
3
Rekisterin nimi
4
Henkilötietojen
käsittelyn
tarkoitus

Pirkanmaan maakuntavalmisteluun osallistuvien asiantuntijoiden yhteystietorekisteri
Pirkanmaan maakuntavalmisteluun osallistuu työryhmissä, alatyöryhmissä ja muissa
asiantuntijatehtävissä asiantuntijoita eri viranomaista ja yhteisöistä, laitoksista ja
säätiöistä.
Rekisterin tietoja käytetään valmisteluun liittyvissä yhteydenpidossa sekä materiaalien
toimittamiseksi ja tuottamiseksi maakuntavalmistelun ja muiden organisaatioiden
asiantuntijoiden välillä.

5
Rekisterin
tietosisältö

Nimi
Osoitetiedot
Sähköpostiosoite ja sosiaalisen median yhteystiedot
Puhelinnnumero
Ammattinimike
Koulutus.
Tietojen yhdistäminen muihin henkilörekistereihin: ei yhdistetä.

6
Säännönmukaiset
tietokohteet

Rekisteröidyt itse.
Asiantuntijoiden taustaorganisaatioiden yleisessä tietoverkossa ilmoittamat tiedot.
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7
Tietojen
säännönmukaiset
luovutukset

8
Tietojen siirto
EU:n tai ETA:n
ulkopuolelle

9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta.

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

A. Manuaalinen aineisto

Ei ole

B. ATK:lla käsiteltävät tiedot

Pilvipalvelun käyttöön tarvitaan henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana.
Käyttöoikeudet on rajattu niin, että ainoastaan työtilan jäsenillä on oikeus katsoa ja
muokata tietoja.
Käyttöoikeus päättyy henkilön siirtyessä pois niistä tehtävistä, joiden hoitamiseen
hänelle on myönnetty käyttöoikeus.
Yhteystietorekisteri sijaitsee Pirkanmaan liiton luomassa SharePointtyöryhmäsivustolla, joka sijaitsee Microsoftin SharePoint Online-pilvipalvelussa EU:n
alueella.
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 ne antaa asiasta päättäneen määräämä henkilö. Rekisteröidyllä on oikeus
tutustua ja nähdä itseään koskevat tiedot ja pyynnöstä saada kopiot niistä kirjallisena.

TIETOSUOJASELOSTE
Laatimispäivä

8.6.2018

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 rekisteriä
hoitavaan henkilöön.
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

