Webropol sovelluksella tehtyjen kyselyiden
tietosuojaseloste
EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679) 12, 13 ja 14 artiklat.

1.Rekisterinpitäjä
Etelä-Karjalan liitto, Y-tunnus 0869462-5
Kauppakatu 40 D, 53100 Lappeenranta
sähköposti: kirjaamo@ekarjala.fi
Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:
tietosuojavastaava

2. Tietosuojavastaava
Rauni Lainejärvi, Etelä-Karjalan liitto
Puhelin 040 1390 170, sähköposti rauni.lainejarvi@ekarjala.fi

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Kyselyssä kerättyjä henkilötietoja käytetään ainoastaan kunkin kyselyn tarkoituksen mukaisesti. Esimerkiksi verkkokyselyiden toteuttaminen, niiden palautteen
käsittely, tilaisuuden käytännön järjestelyiden toteuttaminen tai tilaisuuden materiaalien toimitus jälkikäteen osallistujille.

4. Rekisterin henkilötietojen sisältö
Kyselystä riippuen mahdollisia kerättäviä henkilötietoja ovat: Etunimi, sukunimi,
osoite, nimike, ruokavalio, yritys/organisaatio, puhelinnumero, sähköpostiosoite.

5. Henkilötietojen lähde
Kyselyn vastaajat.
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6. Tietojen luovutus ja siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle ja
kansainvälisille järjestöille
Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle tai kansainvälisille järjestöille,
paitsi jos kyseessä on kansainvälisen järjestön kokous tai vierailu kolmansiin maihin. Tällöin rekisteröidyltä pyydetään nimenomainen suostumus henkilötietojen
siirtoon ja hänelle kerrotaan riskeistä tietosuojatason mahdollisten puutteiden
vuoksi.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet ja henkilötietojen
vastaanottajat
Rekisterin tiedot säilytetään ainoastaan sähköisesti, manuaalista aineistoa ei ole.
Tiedot sijaitsevat Meidän IT ja talous Oy:n palvelimella, joka on asianmukaisesti
suojattu.
Pääsy rekisterin tietoihin on Etelä-Karjalan liiton työntekijöillä. Tarvittaessa pääsyä rekisterin tietoihin voidaan rajata.
Nimi ja organisaatio voidaan luovuttaa tilaisuuden muille osallistujille henkilön
suostumuksella. Henkilötietoja voidaan luovuttaa tilaisuuden tiloista ja tarjoiluista vastaaville organisaatioille sekä mahdollisille muille tapahtumajärjestäjille.
Verkkolomakkeen ohjelmistotoimittaja Webropol Oy käsittelee tietoja vain rekisterinpitäjän erityisestä pyynnöstä.
Muutoin henkilötietoja ei luovuteta Etelä-Karjalan liiton ulkopuolelle.

8. Henkilötietojen säilytysaika
Tietoja säilytetään siihen asti, kun niitä ei enää tarvita niitä tarkoituksia varten,
joita varten ne kerättiin. Tämän jälkeen henkilötiedot poistetaan kokonaan.

9. Rekisteröidyn oikeudet
Suostumuksen tietojen käsittelyyn voi peruuttaa lähettämällä vapaamuotoisen
viestin sähköpostitse kirjaamo@ekarjala.fi tai postitse Etelä-Karjalan liitto, Kauppakatu 40 D, 53100 Lappeenranta.
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Rekisteröidyllä on oikeus:
-

tarkastaa itseään koskevat henkilötiedot

-

oikeus pyytää tietojensa oikaisemista tai poistamista

-

rajoittaa tai vastustaa tietojen käsittelyä

-

siirtää henkilötiedot järjestelmästä toiseen, rekisterinpitäjältä toiselle

-

peruuttaa antamansa suostumus

Pyyntö tulee lähettää sähköpostitse kirjaamo@ekarjala.fi tai postitse Etelä-Karjalan liitto, Kauppakatu 40 D, 53100 Lappeenranta.
Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.
Rekisterinpitäjä vastaa tietopyyntöihin GDPR:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa, pääsääntöisesti kuukauden kuluessa riippuen tapauksesta.

10. Muut oikeudet
Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, mikäli rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.
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