REKISTERISELOSTE
Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste (toukokuu 2018).

1. Rekisterinpitäjä
Itämerihaaste, Helsingin ja Turun kaupungit:
c/o Ympäristöpalvelut, Viikinkaari 2a, Helsingin kaupunki ja
Centrum Balticum, Vanha Suurtori 7, Turku
2. Rekisteriasioista vastaava henkilö
Itämerihaasteen koordinaattorit: lotta.ruokanen (a) hel.fi ja tove.holm (a) centrumbalticum.org
3. Rekisterin nimi
Itämerihaasteen verkostokumppanit
4. Rekisterin pitämisen peruste
Haasteen vastaanottaminen ja oman sitoumuslomakkeen tai Itämeri-toimenpideohjelman lähettäminen
koordinaattoreille sähköpostitse tai Itämerihaasteen nettisivujen lomakkeen kautta
5. Rekisterin käyttötarkoitus
Rekisterin tarkoituksena on kerätä kumppaniverkoston toimintaa varten tarpeelliset tiedot osallistuvista
organisaatioista. Yhteystietoja kerätään verkostoasioiden hoitamista ja tiedotusta varten. Tiedoista voidaan koota
tilastoja, joista yksittäistä kumppania ei ole mahdollista tunnistaa.
Tietoja käsitellään pilvipalvelussa (Dropbox) olevalla verkostokumppaneiden excel-tietokannalla ja tietoja tallennetaan
kumppaneiden lähettämien verkkolomakkeiden kautta myös palveluntarjoajan (Poutapilvi Oy) palvelimille. Myös
MailChimp-sähköpostipalvelua käytetään viestinnässä.
6. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin kerätään pakollisina tietoina verkostoon liittyvän organisaation nimi, katuosoite ja verkkosivujen osoite.
Lisäksi kerätään organisaation Itämerihaaste-yhteyshenkilön yhteystiedot (nimi, tehtävänimike ja sähköposti).
Tapahtumaan ilmoittauduttaessa voidaan kerätä myös tietoa esim. osallistumisesta tai ruokavaliosta.
7. Rekisterin tietolähteet
Itämerihaasteen verkostokumppanirekisteriin kirjattavat tiedot saadaan kumppaneiden omalla ilmoituksella
sähköpostitse tai kumppaniksi ilmoittautuvan organisaation ilmoituksella verkkolomakkeen kautta.
8. Tietojen luovuttaminen ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Rekisteriin tallennettuja tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta Itämerihaaste-verkostotoiminnan ulkopuolelle, ei
myöskään EU-alueen tai ETA:n ulkopuolelle. Käytettäessä MailChimp-sähköpostipalvelua tietoja siirtyy myös
Yhdysvaltoihin, mutta MailChimp käyttää salausta, joka on EU:n hyväksymä.
8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Sähköinen rekisteri sijaitsee valvotussa palvelinkeskuksessa
käyttäjätunnuksin suojatuilla palvelimilla. Helsingin ja Turun kaupungit / Itämerihaaste sekä rekisteripalvelun tarjoajat
(Poutapilvi Oy, Dropbox ja MailChimp) huolehtivat tietoturvan säilymisestä parhaan kykynsä mukaan.
9. Tarkastusoikeus
Rekisteriin merkitty yhteyshenkilö voi tarkastaa mitä tietoja hänestä on merkitty Itämerihaasteen
verkostokumppanirekisteriin tai ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Tietojen tarkastuspyyntö on esitettävä
kirjallisesti Itämerihaasteen koordinaattoreille.
10. Rekisteritietojen korjaaminen
Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn yhteyshenkilön vaatimuksesta
oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton,
puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.

