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YHTEYSTIETOREKISTERI
Rekisteröidylle annettavat tiedot
yleisen tietosuoja-asetuksen 13 ja 14
artiklojen perusteella
Laatimispäivä: 19.6.2018, päivitetty 22.1.2019
Rekisterin nimi
Rekisterinpitäjä

Rekisterinpitäjän edustaja
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Käsittelyn oikeusperuste
Rekisterinpitäjän oikeutetut edut

Kyseessä olevat henkilötietoryhmät
Henkilötietojen vastaanottajat tai
vastaanottajaryhmät

Tietojen siirto kolmanteen maahan
tai kansainväliselle järjestölle
Henkilötietojen säilytysaika tai ajan
määrittämiskriteerit

Rekisteröidyn oikeudet

Finnet-liiton yhteystietorekisteri
Finnet-liitto ry
osoite Aleksanterinkatu 15B, 6. krs
c/o Regus Business Center
00100 Helsinki
sähköposti webmaster@finnet.fi
Marko Vuorinen
puhelin 040 504 3370
marko.vuorinen@finnet.fi
Yhteistyön ja sidosryhmäsuhteiden hoitaminen, yhteydenpito,
viestintä, markkinointi ja tutkimustoiminta
Käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän oikeutetun edun
toteuttamiseksi
Rekisterinpitäjän tehtävänä on suorittaa edunvalvontaa sen
jäsenyhtiöiden puolesta. Edunvalvontatehtävän suorittaminen
edellyttää kykyä pitää yhteyttä jäsenyhtiöiden sekä sidosryhmien
edustajiin (kuten viranomaistahot). Yhteystietojen käyttämisen
kautta voidaan muun muassa organisoida liiton toimintaa
jäsenyhtiöiden edustajien muodostamien työryhmien kautta.
Rekisterinpitäjän jäsenyhtiöiden ja sidosryhmien edustajien
yhteystiedot (nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero).
Rekisterinpitäjän käyttämät tekniset alihankkijat, jotka ylläpitävät
rekisterinpitäjän atk-järjestelmiä ja/tai yhteistyökumppanit, joiden
avulla rekisterinpitäjä lähettää jäsenyhtiöidensä ja/tai sidosryhmien
edustajille uutiskirjeitä, lehdistöseurantaa, suoramarkkinointia
ja/tai muuta viestintää.
Tietoja ei siirretä kolmanteen maahan eikä kansainväliselle
järjestölle
Henkilötietoja käsitellään niin kauan, kuin 1) rekisteröity on
rekisterinpitäjän jäsenyhtiön tai sidosryhmän edustaja ja Finnetliitto saa ilmoituksen ko. edustajan työsuhteen ja/tai muun
sopimussuhteen päättymisestä taikka siitä, että rekisteröity ei enää
toimi jäsenyhtiön tai sidosryhmän edustajana tai 2) rekisteröity on
pyytänyt Finnet-liittoa poistamaan itseään koskevat henkilötiedot.
Rekisteröidyllä on oikeus 1) pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä
itseään koskeviin henkilötietoihin, em. tietojen oikaisemista tai
poistamista taikka käsittelyn rajoittamista ja 2) vastustaa käsittelyä.
Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus 1) siirtää tiedot järjestelmästä
toiseen, 2) peruuttaa antamansa suostumus henkilötietojen
käsittelyyn ja 3) tehdä valitus valvontaviranomaiselle.
Oikeuksien käyttäminen. Yllä mainittujen oikeuksien käyttämistä
koskeva pyyntö tai peruutus tulee tehdä kirjallisesti omakätisesti
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Henkilötietojen antaminen
rekisterinpitäjälle

Tiedot siitä, mistä henkilötiedot on
saatu
Tiedot automaattisen
päätöksenteon, ml. profiloinnin
olemassaolosta

allekirjoitetulla tai vastaavalla tavalla varmennetulla asiakirjalla yllä
mainittuun rekisterinpitäjän osoitteeseen tai henkilökohtaisesti
rekisterinpitäjän luona. Pyynnön tai peruutuksen esittäjän on
todistettava henkilöllisyytensä.
Henkilötietojen antaminen ei ole lakisääteinen eikä sopimukseen
perustuva vaatimus eikä myöskään sopimuksen tekemisen
edellyttämä vaatimus. Rekisteröidyn ei ole pakko toimittaa
henkilötietojaan.
Mikäli rekisteröity ei anna Finnet-liiton käyttöön häntä koskevia
yhteystietoja, ei hän voi vastaanottaa tietoa edunvalvontaan
kuuluvista asioista, Finnet-liiton järjestämistä koulutuksista eikä
tapahtumista.
Tiedot on saatu Finnet-liiton jäsenyhtiöiltä tai rekisteröidyltä
itseltään.
Tietoja ei käsitellä automaattista päätöksentekoa varten eikä
Finnet-liitto käytä profilointia.

