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Rekisteröidyt

Suomen Endokrinologiyhdistyksen tapahtumiin (Endo-päivät, Suomen
Endokrinologiyhdistyksen vuosikokous ja FINNETS-tapahtumaan) ilmoittautuneet henkilöt ja
yritykset

Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus

Rekisterinpidon tarkoituksena on kerätä Suomen Endokrinologiyhdistyksen
koulutustapahtumiin ilmoittautuneista henkilöistä tapahtumien järjestelyyn tarvittavat
tiedot.



Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:

· Tapahtumasta kertominen
· Tapahtuman järjestelyt (ruokailut, esitykset)
· Tapahtuman laskuttaminen
· Tapahtuman palautteen kerääminen ja todistuksen jako
· Vastaavista Suomen endokrinologiyhdistyksen koulutustapahtumista informointi
· Tiedoista voidaan koota tilastoja, joista yksittäistä jäsentä ei ole mahdollista

tunnistaa.

Tapahtumaan osallistujille voidaan markkinoida yhdistyksen jäsenyyttä.

Rekisteriin tallennettavat tiedot

Tapahtumarekisteri sisältää seuraavia tietoja osallistujista ja yhteistyöyrityksistä

· nimi
· yhteystiedot
· ammatti
· laskutustiedot
· yhdistyksen jäsenyys
· organisaatio/yritys ja asema
· organisaation yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, postiosoite ja

laskutustiedot)

Tapahtuman niin vaatiessa kysytään

· osallistuminen lounaalle/illalliselle
· ruoka-aineallergiat

Henkilötietojen säilytysaika

Tietoja säilytetään niin kauan kuin sinä, yrityksesi tai organisaatiosi teette yhteistyötä
yhdistyksen kanssa, ja 10 vuotta sen jälkeen.

Henkilötiedot voidaan poistaa pyynnöstäsi tai sopimuksen päätyttyä, ellei yhdistyksellä ole
oikeusperustetta henkilötietojen käsittelyyn. Myös vanhentuneet tai virheelliset tiedot
poistetaan.

Henkilötietojen käsittelijät

· Tapahtumarekisterin tietoja käsittelevät Suomen Endokrinologiyhdistyksen
tapahtumista vastaavat henkilöt

· Henkilötietoja käsittelee lisäksi  tapahtuman laskutuksesta vastaava palveluntarjoaja
(tilitoimisto).

Varmistamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan
tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.



Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot kerätään tapahtumaan ilmoittautumisen yhteydessä ja yhdistyksen jäsenrekisteristä.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Emme myy, vuokraa tai luovuta jäsenrekisterin tietoja kolmansille osapuolille.

Ilmoittautumisen yhteydessä kerätyt tiedot tallennetaan sähköisessä muodossa Prospectum
Oy:n Eventos-järjestelmään

Taloushallinnossa, laskutuksessa ja kirjanpidossa käytämme palveluntarjoajana Tiliteema
Oy:n palveluja Humalistonkatu 3 b A, 20100 Turku. Laskutukseen tarkoitettujen tietojen
siirrossa varmistamme tällöin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön
mukaisesti ja korkeaa tietosuojaa noudattaen.

Tietoja saatetaan julkistaa yhdistyksen verkkosivustolla, mikäli siitä on sovittu rekisteröidyn
kanssa. Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille muutoin kuin suomalaisten viranomaisten
vaatimuksesta.

Tietojen siirto tai luovuttaminen EU:n tai ETA:n ulkopuolelle ja sen perusteet

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

Henkilötietojen suojauksen periaatteet

Tietoja säilytetään teknisesti suojattuina. Pääsy rekisteritietoihin on rekisterinpitäjällä ja
erikseen nimetyillä henkilöillä. Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käsitellä ja
ylläpitää rekisterin tietoja. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus. Rekisteritiedot
varmuuskopioidaan turvallisesti ja ne ovat palautettavissa tarpeen tullen.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus muun muassa:

· Pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus
pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista
tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen;

· Tarkastaa ja tarvittaessa saada korjattua mitä tietoja hänestä on rekisterissä. Pyyntö
tulee suorittaa kirjallisena rekisterinpitäjälle. Rekisterin henkilöllä on oikeus
muutoksiin niissä tiedoissa, jotka hänestä on kirjattu virheellisesti rekisteriin.

· Tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.
· Olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi.


