
TIETOSUOJASELOSTE/TIETOSUOJAKÄYTÄNNÖT 

Tässä asiakirjassa informoimme SoteSisaret - Sote-toimijoiden naisverkoston asiakas- ja 
markkinointirekisteriin tallennetuista tiedoista sekä henkilötietojen käsittelyn edellytyksistä. Tämä asiakirja 
ei koske tietoja, jotka on annettu muuhun kuin yhteisrekisterinpitäjien yhteisiin tapahtumiin 
ilmoittautumista, asiakkuutta tai markkinointia varten. Tämä asiakirja koskee vain yhteisrekisterinpitäjien 
yhteisiä asiakkaita ja palvelun käyttäjiä (järjestäjän ominaisuudessa) sekä yhteistä markkinointirekisteriä.  

1. Rekisterinpitäjät 

SOSTE Suomen sosiaali- ja terveys ry, y-tunnus 2408739-0 

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra, y-tunnus 0202132-3 

Accenture Oy, y-tunnus 0718166-8 

Hyvinvointialan liitto ry, y-tunnus 2789560-9 

Docrates Oy, y-tunnus 2050681-8  

(jäljempänä Rekisterinpitäjät) 

 

2. Rekisteriasioiden yhteyshenkilö  

Anne Knaapi 
SOSTE Suomen sosiaali- ja terveys ry 
Osoite: Yliopistonkatu 5, 00100 Helsinki 
anne.knaapi@soste.fi 
+358 40 194 2518 

Tuula Tiihonen 
Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra 
Osoite: Itämerenkatu 11 – 13, PL 160, 00181 Helsinki 
tuula.tiihonen@sitra.fi 
Puhelin: +358 618 269 
 
Ulla Kuukka 
Accenture Oy 
Osoite: Porkkalankatu 5, 00180 Helsinki 
ulla.kuukka@accenture.com 
+358 40 772 5357 

Ulla-Maija Rajakangas 
Hyvinvointialan liitto ry 
Osoite: Eteläranta 10, 00130 Helsinki 
ulla-maija.rajakangas@hyvinvointiala.fi 
+358 400 37 4164 

Kirsi Komi 
Docrates Oy 
Osoite: Saukonpaadenranta 2, 00180 Helsinki 
kirsi.komi@gmail.com 
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3. Rekisterin nimi 

Tapahtuma- ja markkinointirekisteri 

 

4. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja tarkoitus 

Henkilötietoja käsitellään tapahtumiin osallistumisen sekä niiden markkinoinnin yhteydessä. 

Henkilötietoja käsitellään tilausten, laskutuksen, perinnän, yhteydenottojen, asioinnin, palveluiden 
kehittämisen, raportoinnin, markkinoinnin ja muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden 
yhteydessä. 

Henkilötietojen käsittelyn perusteena ovat sopimukset ja oikeutettu etu tapahtumiin osallistumisen ja niistä 
ilmoittamisen, markkinoinnin tai muun asiallisen yhteyden perusteella sekä nimenomainen suostumus. 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on tapahtumien järjestäminen ja markkinointi 

 
5. Käsiteltävät henkilötiedot 

Henkilöryhmät, joiden tietoja voidaan käsitellä, rekisterinpitäjiin yhteydessä olleet henkilöt, tapahtumaan 
osallistuneet, tai markkinointiluvan antaneet. 

Rekisterinpitäjät käsittelevät seuraavia jäsenen henkilötietoja:  

Etunimi 
Sukunimi 
Titteli 
Organisaatio 
Sähköposti 
Matkapuhelinnumero 
Erityisruokavaliotoive/ruoka-aineallergiat 
mahdolliset suoramarkkinointikiellot ja/tai -suostumukset 

 

6. Tietolähteet 

Saamme tietoja ensisijaisesti rekisteröidyltä itseltään, väestörekisteristä, viranomaisilta ja muilta vastaavilta 
luotettavilta tahoilta. 

Kyseessä on yhteisrekisteri tapahtumien järjestämistä ja markkinointia varten. 

 

7. Tietojen luovutukset ja siirrot  

Hyödynnämme henkilötietojen käsittelyssä lukuumme toimivia alihankkijoita. Rekisterinpitäjä on 
ulkoistanut IT-hallinnan, joiden hallinnoimille ja suojaamille palvelimelle henkilötietoja tallennetaan. 

Palveluntarjoajan käyttämät alihankkijat säilyttävät henkilötietoja EU/ETA-alueella. Palvelu ja siihen 
tallennettu henkilörekisteri sijaitsevat EU-alueella, mutta Palveluntarjoaja ei takaa, että kaikki tiedonsiirto 
Asiakkaan ja rekisteröidyn ja Palveluntarjoaja välillä tapahtuisi EU:n alueella. Palveluntarjoaja vastaa 
Asiakkaalle siitä, että sen alihankkijoina toimivat käsittelijät noudattavat tämän sopimuksen velvoitteita. 



 

8. Tietojen suojaus ja säilytysajat 

Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain nimetyt henkilöt. Kullakin käyttäjällä 
on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, 
salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa 
tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt. Manuaalisen aineiston säilytys 
tapahtuu. 

Henkilötietoja käsitellään niin kauan, kun henkilö osallistuu verkostontoimintaan ja haluaa olla sen 
postituslistalla. Säilytämme henkilötietoja vähintään tapahtuman keston ajan ottaen huomioon 
lainsäädännön ja viranomaisten vaatimukset mm. kirjapitolainsäädäntö, rekisteröityjen tietoja koskeva 
erityislainsäädäntö ja arkistointia koskevat vaatimukset. Erityisruokavaliotoive/ruoka-aineallergiatiedot 
hävitetään heti tapahtuman jälkeen. 

 Rekisterinpitäjä arvioi säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sovellettava lainsäädäntö huomioon 
ottaen. Tämän lisäksi rekisterinpitäjä huolehtii sellaisista kohtuullisista toimenpiteistä, joilla varmistetaan, 
ettei rekisteröidyistä säilytetä rekisterissä käsittelyn tarkoituksiin nähden yhteensopimattomia, 
vanhentuneita tai virheellisiä henkilötietoja. Rekisterinpitäjä oikaisee tai hävittää tällaiset tiedot viipymättä. 
 

9.  Rekisteröidyn oikeudet 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia 
virheellisen tiedon oikaisua tai poistamista, mikäli sille on lailliset perusteet. Rekisteröidyllä on myös oikeus 
peruuttaa suostumuksesi tai muuttaa sitä. 

Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus vastustaa tai pyytää tietojesi käsittelyn 
rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle. 

Erityisistä henkilökohtaisista syistä rekisteröidyllä on oikeus myös vastustaa itseesi kohdistuvia 
käsittelytoimia. Vaatimuksen yhteydessä rekisteröidyn tulee yksilöidä se erityinen tilanne, jonka perusteella 
vastustat käsittelyä. Reksiterinpitäjä voi kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä 
ainoastaan laissa säädetyin perustein.  

Rekisteröidyllä on myös oikeus, milloin tahansa ja maksutta vastustaa käsittelyä niiltä osin kuin se liittyy 
suoramarkkinointiin. 
 

10. Yhteydenotot 

Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti tai henkilökohtaisesti 
kohdassa kaksi (2) nimetylle yhteyshenkilölle. 
 

11. Tietosuojaselosteen muutokset 

Mikäli muutamme tätä selostetta, laitamme muutokset näkyville selosteeseen päivättyinä. Mikäli 
muutokset ovat merkittäviä, voimme informoida näistä myös muulla tavoin, kuten sähköpostitse. 


