
TIETOSUOJASELOSTE 
 

Rekisterinpitäjä 
Oppimisen tuen keskus, Kuntoutussäätiö (Y-tunnus 0117089-6) 
Postiosoite: PL 39, 00411 Helsinki 
Käyntiosoite: Pakarituvantie 5, Helsinki 
 

Yhteyshenkilö 

Johanna Nukari 

johanna.nukari@kuntoutussaatio.fi 

Puh: 044 7813109 

 

Tietosuojavastaava 
Annika Laisola-Nuotio 
annika.laisalo-nuotio@kuntoutussaatio.fi 
Puh. 044 781 3120 

 

Rekisterin nimi 
Tapahtumien osallistuja- ja asiakasrekisteri 

 

Henkilötietojen käsittelijä  
Webropol Oy (Y-tunnus 1773960-2) 

Huovitie 3, 00400 Helsinki 

asiakaspalvelu@webropol.fi 

Puh. 020 155 2150 

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste 

Henkilötietoja käsitellään rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välisen sopimuksen täytäntöönpanemiseksi  

sekä soveltuvin osin rekisteröidyn antaman suostumuksen perusteella ilmoittautumisten, yhteydenottojen, 

raportoinnin ja muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä ja mahdollistamiseksi.  

 

Henkilötietojen säilytysaika 

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen rekisteröidyn tekemän ilmoittautumisen ja siihen 

liittyvän tapahtuman mahdollistamiseksi.  

 

Rekisterin henkilöryhmät sekä tietosisältö ja henkilötietoryhmät 

Henkilöryhmät, joiden tietoja voidaan käsitellä ovat rekisterinpitäjän järjestämään tapahtumaan osallistujat. 

 

Rekisterissä voidaan käsitellä tapahtumaan ilmoittautuneen rekisteröidyn etu- ja sukunimi, yhteystiedot 

(puhelinnumero, sähköposti ja osoite) sekä muita tapahtumaan liittyviä tarpeellisia tietoja, joita voivat olla 

mm. ammattinimike, organisaatio ja ruoka-ainerajoitteet.  

 



Säännönmukaiset tietolähteet 

Rekisteriin tallennetaan osallistujan ilmoittamat tiedot, jotka kerätään Webropol-kyselyillä. Lupa tietojen 

rekisteröintiin saadaan rekisteröitäviltä henkilöiltä. 

 
Säännönmukaiset tietojen luovutukset 
Webropol ei saa siirtää henkilötietoja kolmansille osapuolille, paitsi alihankkijoille, joista osapuolet ovat 
sopineet Tietojenkäsittelysopimuksessa. 

 
Webropol-kyselystä tiedot voidaan siirtää rekisterinpitäjän omaan suojattuun verkkoympäristöön, jonka 

käyttöön vaaditaan käyttäjätunnus ja salasana. 

 

Rekisteritietoja voidaan tarvittaessa jakaa Kuntoutussäätiön sisällä rekisterin suojauskäytäntöjä noudattaen. 

Kun tapahtuma järjestetään yhteistyötahojen kanssa, rekisteröidyn ilmoittamat, tapahtuman toteuttamisen 

kannalta välttämättömät tiedot voidaan luovuttaa kyseisille yhteistyötahoille. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n 

ulkopuolelle. 

 

Rekisterin suojauksen periaatteet 

Kuntoutussäätiö ja Webropol Oy ovat solmineet Tietojenkäsittelysopimuksen täyttääkseen EU:n yleisen 

tietosuoja-asetuksen, jossa Webropol Oy sitoutuu asianmukaisiin tietosuoja- ja tietoturvavaatimuksiin. 

Webropol toteuttaa tarvittavat tekniset, fyysiset ja organisatoriset toimenpiteet asianmukaisen 

tietoturvatason varmistamiseksi ja henkilötietojen suojaamiseksi.  

 

Rekisterinpitäjä säilyttää tietoja teknisesti suojattuina. Pääsy tietoihin vaatii riittävät oikeudet sekä 

monivaiheisen tunnistautumisen. Luvattomalta pääsyltä estetään myös mm. palomuurien ja teknisen 

suojautumisen avulla. Rekisteritietoihin pääsee käsiksi ainoastaan rekisterinpitäjä ja erikseen nimetyt 

tekniset henkilöt. Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käsitellä ja ylläpitää rekisterin tietoja. 

Rekisteritiedot varmuuskopioidaan turvallisesti ja ne ovat palautettavissa tarpeen tullen. Tietoturvan taso 

auditoidaan toistuvin väliajoin joko ulkoisen tai sisäisen auditoinnin avulla. 

 

Rekisteröidyn oikeudet 

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus muun muassa: 

• pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten 

tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä 

oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen. 

• tarkastaa ja tarvittaessa saada korjattua mitä tietoja hänestä on rekisterissä. Pyyntö tulee suorittaa 

kirjallisena rekisterin pitäjälle. Rekisterin henkilöllä on oikeus muutoksiin niissä tiedoissa, jotka 

hänestä on kirjattu virheellisesti rekisteriin.  

• niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen oikeus peruuttaa 

suostumus, milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen 

peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen. 

• tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä valvontaviranomaiselle. 

 
 

 


