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Asiakas-, uutiskirje-, ja yhteistyökumppanirekisteri
Rekisteröidyt
Rekistereissämme käsitellään Liiku, Leiki ja Loista nykyisten ja entisten asiakkaiden ja
yhteistyökumppaneiden henkilötietoja. Lisäksi rekisterissä käsitellään Liiku, Leiki ja Loista järjestämien
koulutuksien ja tapahtumien osallistuvien / osallistuneiden henkilöiden henkilötietoja.
Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus
Rekisterimme käyttötarkoitus on rekisteröityjen asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden tietojen ajantasainen
hallinta, sen ylläpito ja kehittäminen sekä tiedottaminen ja myös päättyneiden asiakassuhteiden
dokumentaation hallinta ja tiedottaminen. Asiakassuhteen ja tiedottamisen hoitamiseksi kaikki asiakkaat
rekisteröidään uutiskirjeen tilaajiksi.
Henkilötietojen käsittely perustuu:
1) Liiku, Leiki ja Loista lainsäädännöllisiin velvoitteisiin.
2) Sopimuskumppanien (asiakkaat ja yhteistyökumppanit) osalta sopimuksen täytäntöönpanoon sekä
mahdollisen reksiterinpitäjän muuhun perusteltuun etuun.
3) Ei asiakassuhteessa olevien osalta suostumukseen.
Käsiteltävät henkilötiedot
Rekistereissä voidaan käsitellä rekisteröityjen seuraavia tietoja:
 Etu- ja sukunimi
 Puhelinnumero
 Sähköpostiosoite
 Ruoka-aineallergia vain tilaisuuksissa, joissa on tarjoilua (osallistujan elintärkeä etu).
Lisäksi toimeksiantosuhteessa olevien yhteistyökumppaneiden osalta voidaan rekisteröidä henkilötunnus.
Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötietoja kerätään rekisteröidyiltä itseltään.
Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva
Rekistereitä säilytetään sellaisten ulkopuolisen palvelutarjoajan järjestelmissä, jotka ovat sitoutuneet
noudattamaan EU:n tietosuoja-asetusta.

Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ja tallennettu Liiku, Leiki ja Loista käyttämien
palveluntarjoajien järjestelmiin, johon on rajattu pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä
tietoja työtehtäviensä hoitamiseksi. Kyseisillä henkilöillä on käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja
salasanat. Henkilötiedot on suojattu ulkopuoliselta käytöltä ja tietojen käyttöä valvotaan

Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot
Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta kolmansille osapuolille. Poikkeuksena asiakkaan tietojen (nimi ja sähköposti)
tai osallistujalistojen luovuttaminen ohjaustuntien, koulutusten ja palveluiden järjestäjille tai kouluttajille sekä
teknisten järjestelmien hallinnointiin ja käyttöön liittyvät toimet.
Henkilötietoja voidaan lisätä sähköpostiohjelmaan sekä googlen hallinnoimaan pilvipalveluun, joiden palvelimet
saattavat sijaita EU:n ulkopuolella. Nämä palvelut ovat sitoutuneet noudattamaan EU:n tietosuoja-asetusta.

Henkilötietoja voidaan siirtää muille rekisterin palveluntarjoajaa vaihdettaessa uudelle järjestelmän
ylläpitäjälle. Henkilörekisterin teknisen ylläpidon ja käsittelyn toteuttava rekisterinpitäjän yhteistyökumppani
voi siirtää henkilötietoja soveltuvan yksityisyyden suojaa koskevan lainsäädännön ja tämän
tietosuojaselosteen mukaisesti.
Henkilötietojen säilytysaika
Asiakkaiden ja osallistujien tiedot säilytetään rekisterissä niin kauan kuin on lainmukainen peruste niiden
säilyttämiseen. Suostumukseen perustuvat tiedot säilytetään kunnes suostumus peruutetaan.
Rekisteröidyn oikeudet:
Rekisteröidyllä on lähtökohtaisesti oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa:
- saada tieto henkilötietojensa käsittelystä;
- saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat Liiku, Leiki ja Loista käsittelemät henkilötiedot;
- vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä;
- vaatia henkilötietojensa poistamista;
- 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 henkilötietojen käsittelyperusteena on Liiku, Leiki ja Loista oikeutettu etu.
- vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista.
- oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.
Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö tämän tietosuojaselosteen
Yhteydenotot-kohdan mukaisesti. Liiku, Leiki ja Loista voi pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään
kirjallisesti ja varmentamaan rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä. Liiku, Leiki ja
Loista voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella
Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle
Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen Euroopan
unionin jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa rekisteröidyn asuinpaikka tai työpaikka sijaitsee, mikäli
rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojakäytännön mukaisesti.
Yhteydenotot
Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut
yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse osoitteeseen: johanna@liikuleikiloista.fi.
Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen
Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä ilmoitus
on viimeksi päivitetty (18.05.2018).

