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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

Marko Mäkinen
Osoite

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

marko.makinen@pirkanmaa.fi
3
Rekisterin nimi
4
Henkilötietojen
käsittelyn tarkoitus

Webropol –kysely- ja raportointityökalu
Tietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen. Henkilötietoja käytetään yhteydenottoihin, joita työkalulla tehtyjen kyselyjen pohjalta voi olla tarpeen tehdä (esim.
lisätietojen saamiseksi tai jatkotoimista sopimiseksi). Työkalulla tehdään myös liiton
Internet-sivustolle upotettuja anonyymejä kyselyjä, joiden vastaajista ei jää henkilötietoja rekisteriin.
Rekisterissä olevia tietoja on kerätty vuodesta 2016 alkaen.

5
Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennetaan vain yhteydenottojen kannalta oleelliset tiedot, yleisimmin
nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero. Sähköpostitse lähetetyistä kyselyistä rekisteriin jää henkilötietona aina vastaajan sähköpostiosoite ja hänen vastauksensa kysyttyyn asiaan. Vanhentuneet ja käsitellyt kyselyt poistetaan rekisteristä.
Tietoja ei yhdistetä muihin henkilörekistereihin.

6
Säännönmukaiset
tietokohteet

Tiedot rekisteriin saadaan Webropol-työkalulla tehtyihin kyselyihin vastanneilta itseltään.
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7
Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille.

8
Tietojen siirto
EU:n tai ETA:n
ulkopuolelle

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

9
Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto

Ei ole,

B. ATK:lla käsiteltävät tiedot

Rekisterin käyttö edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa. Vain pääkäyttäjä näkee kaikkien tallennettujen kyselyjen vastaajatiedot, muut käyttäjät ainoastaan itse tekemiensä kyselyjen tiedot. Webropol -työkalulla tehdyt kyselyt vastauksineen sijaitsevat fyysisesti palveluntarjoajan (Webropol Oy) palvelimella, ja niitä käytetään Internet -ympäristössä Pirkanmaan liiton tietosuoja- ja tietoturvavaatimusten mukaisesti.
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, joka löytyy alla olevasta linkistä. 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.
http://www.tietosuoja.fi/fi/index/materiaalia/lomakkeet/tarkastuspyyntojakorjaamisvaatimus.html
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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.
http://www.tietosuoja.fi/fi/index/materiaalia/lomakkeet/tarkastuspyyntojakorjaamisvaatimus.html
Tarkastusoikeuden toteuttamiseksi ja tiedon korjaamiseksi tulee ottaa yhteyttä rekisteriä hoitavaan henkilöön.

12
Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

