REKISTERISELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 §
Laatimispäivä 20.8.2009
Rekisterin pitäjä
ToimistoSissit Oy
PL 120, 01301 Vantaa
Y-tunnus: 2276299-7
Rekisteriasioista vastaava henkilö
Toimitusjohtaja Taija Uusikumpu
Puhelin +358 (0)45 275 9616
info@toimistosissit.fi
Rekisterin nimi
ToimistoSissien jäsenrekisteri
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus
Tietoja kerätään jäsenasioiden hoitamiseen ja kehittämiseen sekä toiminnasta tiedottamiseen ja
markkinointiin. Tietoja käytetään myös mahdollisten väärinkäytösten seuraamiseen sekä
selvittämiseen.
Rekisterin tietosisältö
Henkilön etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, yrityksen tai organisaation nimi,
jossa työskentelee, organisaation koko, tehtävänimike, syntymävuosi, käyttäjätunnus ja salasana
jäsensivustolle.
Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteritietoja kerätään henkilöiltä itseltään rekisteröitymislomakkeella ToimistoSissien
internetsivuilla jäseneksi liityttäessä. Rekisteritietoja jäsenyysmarkkinointiin voidaan myös hankkia
rekisterin pitäjän toimesta ostamalla osoitetietoja muista henkilörekistereistä sekä keräämällä niitä
henkilöiltä itseltään messuilla ja tilaisuuksissa.
Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen
ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta.
Rekisterin suojauksen periaatteet
A) Manuaalinen aineisto
Ei manuaalista aineistoa
B) ATK:lle talletetut tiedot
Tilaajarekisterin tietoja pääsee katsomaan ja käsittelemään ainoastaan tehtävään nimetyt henkilöt.
Rekisteri on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla sekä palomuurilla.
Kävijärekisteriin tallennettuja tietoja ei luokitella salattaviksi.
Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus henkilötietolain mukaan tarkastaa itseään koskevat tiedot, vaatia
virheellisen tiedon korjaamista sekä käyttää muita henkilötietolaissa säädettyjä oikeuksiaan. Asiaa
koskevat pyynnöt osoitetaan ToimistoSissit Oy:lle, PL 120, 01301 Vantaa, info@toimistosissit.fi
Lisätietoja: Henkilötietolaki, www.finlex.fi
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Rekisterin nimi
ToimistoSissien asiakasrekisteri
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus
Tietoja kerätään asiakassuhteen hoitamiseen, laskutukseen ja yhteydenpitoon sekä tulevien
tilaisuuksien markkinointiin.
Rekisterin tietosisältö
Henkilön etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, yrityksen tai organisaation nimi,
jossa työskentelee, osoite ja Y-tunnus, tehtävänimike, ruoka-allergiat, tiedot tilaisuuksista, joihin on
ilmoittautunut, laskutustiedot
Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteritiedot kerätään henkilöiltä itseltään ToimistoSissien tilaisuuksiin ilmoittautumisen
yhteydessä sähköisellä lomakkeella.
Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen
ulkopuolelle
Tilaisuuksiin osallistuvien yhteystietoja voidaan luovuttaa tilaisuuksien yhteistyökumppaneille.
Rekisterin suojauksen periaatteet
A) Manuaalinen aineisto
Ei manuaalista aineistoa
B) ATK:lle talletetut tiedot
Tilaajarekisterin tietoja pääsee katsomaan ja käsittelemään ainoastaan tehtävään nimetyt henkilöt.
Rekisteri on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla sekä palomuurilla.
Kävijärekisteriin tallennettuja tietoja ei luokitella salattaviksi.
Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus henkilötietolain mukaan tarkastaa itseään koskevat tiedot, vaatia
virheellisen tiedon korjaamista sekä käyttää muita henkilötietolaissa säädettyjä oikeuksiaan. Asiaa
koskevat pyynnöt osoitetaan ToimistoSissit Oy:lle, info@toimistosissit.fi
Lisätietoja: Henkilötietolaki, www.finlex.fi

