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ESR-hankkeiden tapahtumien osallistujat ja johtoryhmät
Hankkeista tiedottaminen, markkinointi ja rahoittajan edellyttämien tietojen
rekisteröinti.
Henkilön oma suostumus ja hankekumppanien ilmoitukset
Henkilön etu- ja sukunimi, sähköpostiosoite ja yhteisö.

Henkilön oma ilmoitus, hankekumppanin ilmoitus, tapahtumissa ja muissa
tilanteissa, joissa henkilö luovuttaa tietojaan.
Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti. Niitä voidaan kuitenkin luovuttaa
tapahtumien käytännön järjestelyjen vuoksi esimerkiksi majoitus- ja
ravitsemusliikkeille sekä matkanjärjestäjille
Kunnioitamme henkilötietojesi luottamuksellisuutta. Rekisteri on talletettu
palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuun tietokantaan,
johon on pääsy TSL:n valtuuttamilla työntekijöillä. Koulutuksissa tai
tapahtumissa kerätyt osallistujalistat säilytämme manuaalisena aineistona
paikassa, johon on pääsy TSL:n valtuuttamilla työntekijöillä.
Vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot hävitämme asiaankuuluvalla tavalla.
Säilytämme henkilötietoja vain niin kauan, kun se on tarpeen tässä
tietosuojaselosteessa määriteltyjen henkilötietojen käsittelytarkoitusten
toteuttamiseksi ja rahoittajan ohjeiden mukaisesti.
Rekisteröityjen tietoja voidaan luovuttaa EU:n/ETA-alueen ulkopuolelle
ulkomailla tapahtuvien kurssien matka- ja majoituspalveluiden
toteuttamiseksi. Tietoja luovutetaan mm. matkatoimistolle, lentoyhtiöille ja
hotelleille.
Tietojen luovuttamiseen pyydetään aina rekisteröidyn nimenomainen
suostumus.
Profilointia ei tehdä.
Rekisteröidyllä on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojensa käsittelyä
suoramarkkinointitarkoituksiin. Rekisteröity voi antaa rekisterinpitäjälle
kanavakohtaisia suoramarkkinointia koskevia suostumuksia ja kieltoja
(esimerkiksi kieltää sähköpostitse lähetettävät markkinointiviestit).
Lisäksi rekisteröidyllä on lähtökohtaisesti oikeus soveltuvan
tietosuojalainsäädännön mukaisesti, milloin tahansa:
-

saada tieto henkilötietojensa käsittelystä
saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat
rekisterinpitäjän käsittelemät henkilötiedot
vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen
täydentämistä
vaatia henkilötietojensa poistamista, jos käsittelyperusteena on suostumus
tai oikeutettu etu
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peruuttaa suostumuksensa ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä
osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen
vastustaa henkilötietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen
tilanteeseensa liittyvällä perusteella siltä osin kuin käsittelyperusteena on
oikeutettu etu.
saada henkilötietonsa koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot
toiselle rekisterinpitäjälle edellyttäen, että rekisteröity on itse toimittanut
henkilötiedot rekisterinpitäjälle tai ne ovat syntyneet hänen oman
toimintansa seurauksena
vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista.

Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva
pyyntö tämän tietosuojaselosteen Yhteydenotot-kohdan mukaisesti.
Rekisterinpitäjä varmentaa rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen pyynnön
käsittelemistä ja voi pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti.
Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa
säädetyllä perusteella.
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Jos rekisteröity kokee, että hänen oikeuksiaan on loukattu, hänellä on oikeus
tehdä valitus valvovalle tietosuojaviranomaisille.
Suomessa tietosuojaviranomaisena toimii tietosuojavaltuutetun toimisto.
Toimiston tarkemmat yhteystiedot löytyvät internetosoitteesta:
https://tietosuoja.fi/yhteystiedot
Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä
tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse
osoitteeseen rekisterinpitaja@tsl.fi. Rekisteröity voi myös ottaa yhteyttä
henkilökohtaisesti tai kirjallisesti rekisterinpitäjän alussa olevaan osoitteeseen.
Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi
lainsäädännön muuttuessa. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty
19.9.2018.

