Epsilon ry:n tapahtumailmoittautumisen tietosuojaseloste //
The privacy policy of event registration 12.8.2020

1. Rekisterinpitäjä // Name of the administrator
Epsilon ry
Yliopistonkatu 7
80130 Joensuu
2. Rekisteriasiat ja ylläpitäjä // Who can handle your personal information
Rekisteriin liittyvissä asioissa voit olla yhteyttä rekisteriä ylläpitävään Epsilonin
hallitukseen sähköpostitse epsilon@uef.fi.
// The board members of Epsilon ry. You can contact us via email epsilon@uef.fi.
3. Rekisterin nimi // Name of the register
Epsilon ry:n tapahtumailmoittautumiset
// The event registration of Epsilon ry
4. Rekisterin pitämisen periaate ja käyttötarkoitus // The use of the register
Epsilon ry:n järjestämiin tapahtumiin ilmoittautuneista pidetään rekisteriä, jotta
pystytään keräämään tietoa osallistujien määrästä ja asioista, jotka ovat oleellisia
tapahtuman järjestämisen kannalta. Tietoja osallistujista tarvitaan, jotta heihin
saadaan yhteys tarvittaessa tapahtuman järjestämiseen liittyvissä asioissa.
// To collect all the necessary information so we can see the number of participants
and share the information with them.
5. Rekisterin sisältö // Content of the register
Rekisteriin tallennettavat tiedot ovat oleellisia tapahtuman järjestämisen kannalta.
Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi osallistujan
-

nimi
sähköposti ja puhelinnumero
ruoka-aineallergiat
ainejärjestö

// the information saved to the register is necessary for arranging the event, such as
the participant’s
- name
- email address and phone number
- food allergies
- student organization
6. Tietolähteet // Sources of the collected information
Rekisteriin kerättävien tietojen ainut tietolähde on osallistujan ilmoittautumisen
yhteydessä luovuttamat tiedot. Osallistuja luovuttaa tiedot omalla
suostumuksellaan.
// The only source for saved information is the form filled in when submitting for the
event.
7. Tietojen luovutus // Data transfer
Tietoja ei luovuteta eteenpäin. Tietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle.
// We will not transfer your personal information. We will not transfer your personal
information outside the EU.
8. Rekisterin suojauksen periaate // Information protection
Ilmoittautumiset kerätään yliopiston Microsoft Office365 kautta Epsilonin tilillä
(epsilon@uef.fi). Tili on salasanasuojattu ja vain yhdistyksen hallituksella on pääsy
kyseiselle tilille.
// We collect the data with Microsoft Office365 using the account epsilon@uef.fi
which is password-secured and available only for the board members.
9. Tietojen säilytysaika // How we store your information
Ilmoittautuneen tietoja säilytetään kolmen kuukauden ajan tapahtuman
pitämisestä.
// We will store your personal information for three months after the event.
10. Rekisteröidyn oikeudet // Your rights
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa omat tietonsa rekisteristä ja pyytää tietojensa
oikaisemista. Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia tietojensa poistamista. Näistä
asioista rekisteröity voi olla yhteydessä yhdistyksen hallitukseen (epsilon@uef.fi).

// You have a right to check your information and ask for changing it. You have a
right to ask us for deleting the data. You can contact us by email epsilon@uef.fi.

