1. Rekisterinpitäjä

Pohjanmaan liitto 0970063-6
Hietasaarenkatu 6, PL 174, 65101 Vaasa
puh. 06 320 6500, info@obotnia.fi

2. Yhteyshenkilö
rekisteriä koskevissa
asioissa

Marie Sjölind, Pohjanmaan liiton viestintäkoordinaattori
Hietasaarenkatu 6, PL 174, 65101 Vaasa
puh. 044 320 6425, marie.sjolind@obotnia.fi

3. Rekisterin nimi

Pohjanmaan tapahtumakalenteri

4. Henkilötietojen
käsittelyn tarkoitus

Pohjanmaan tapahtumakalenteri tarjoaa tapahtumajärjestäjille (rekisteröity)
mahdollisuuden itse kirjata tapahtumakalenteriin tietoja järjestämistään
tapahtumista.
Rekisterinpitäjä voi käyttää rekisteriä tapahtumista ja päivitysjärjestelmään
tehdyistä muutoksista tiedottamiseen sekä rekisteröityjen opastamiseen
kalenterin käytössä.
Tapahtumajärjestäjä rekisteröityy tapahtumakalenteriin itse ja voi itse
päivittää omat tietonsa tapahtumien hallintajärjestelmässä.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteröity ilmoittaa rekisteröityessään seuraavat henkilökohtaiset tiedot
(pakolliset tiedot): Nimi, sähköpostiosoite (käyttäjätunnus), salasana
Rekisteröity voi halutessaan ilmoittaa myös seuraavat henkilökohtaiset tiedot
(vapaaehtoiset tiedot): Puhelinnumero
Rekisteröity ilmoittaa mahdollisen organisaation rekisteröidessään seuraavat
organisaatiokohtaiset tiedot (pakolliset tiedot):
Organisaation nimi, kunta
Rekisteröity voi halutessaan ilmoittaa myös seuraavat organisaatiokohtaiset
tiedot (vapaaehtoiset tiedot):
Organisaation osoite, postinumero ja postitoimipaikka, puhelinnumero,
sähköpostiosoite, kotisivu, organisaation logo

6. Säännönmukaiset
tietolähteet

Rekisterin tiedot saadaan henkilöltä itseltään rekisteröitymisen yhteydessä.

7. Tietojen
säännönmukaiset
luovutukset

Kerättyjä henkilötietoja ei luovuteta eteenpäin.

8. Tietojen siirto EU:n ja
ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

9. Rekisterin suojauksen
periaatteet

A. Manuaalinen aineisto:
Manuaalista aineistoa henkilötiedoista ei kerätä tätä tarkoitusta varten.
B. ATK:lla käsiteltävät tiedot:
Rekisteri on tallennettu Pohjanmaan tapahtumakalenterin
päivitysjärjestelmään, joka on suojattu salasanalla. Sivusto käyttää SSLsalausta.
Suojauksesta vastaavat Pohjanmaan liiton nimeämät vastuuhenkilöt sekä
tapahtumakalenterin teknisen toimittajan Creamarketing Oy:n henkilökunta.

10. Tarkastusoikeus

Jokaisella on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin talletetut tietonsa. Pyyntö
tulee tehdä sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@obotnia.fi.

11. Oikeus vaatia tiedon
korjaamista

Jokaisella on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon
korjaamista. Pyyntö tulee tehdä sähköpostitse osoitteeseen
kirjaamo@obotnia.fi.

12. Muut henkilötietojen
käsittelyyn liittyvät
oikeudet

Henkilötietoja ei käytetä suoramainontaa, etämyyntiä tai markkinatutkimusta,
henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.
Sinulla on oikeus sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin
tahansa:


saada tieto henkilötietojesi käsittelystä;



saada pääsy omiin tietoihisi ja tarkastaa itseäsi koskevat
käsittelemämme henkilötiedot;



vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen
täydentämistä;



vaatia henkilötietojesi poistamista;



peruuttaa suostumuksesi ja vastustaa henkilötietojesi käsittelyä siltä
osin, kuin henkilötietojesi käsittely perustuu antamaasi
suostumukseen;



saada luovuttamasi henkilötiedot haltuusi jäsennetyssä, yleisesti
käytetyssä ja koneluettavassa muodossa; ja



vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista ja vastustaa käsittelyä
henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella.

Voimme pyytää sinua tarkentamaan pyyntöäsi ja varmentamaan
henkilöllisyytesi ennen pyynnön käsittelemistä. Voimme kieltäytyä pyyntösi
toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.
Sinun tulee lähettää oikeuksiasi koskevat pyynnöt osoitteeseen
kirjaamo@obotnia.fi.

