Rekisterinpitäjä:
Haaga-Helian opiskelijakunta Helga (y-tunnus: 2075366-7), helga.fi
Yhteyshenkilöt rekisteriä koskevissa asioissa:
Tea Sissonen
tea.sissonen@helga.fi
045 110 8943
Tietosuojavastaava:
Vellu Taskila
vellu.taskila@samok.fi
050 389 1013
Rekisterin nimi:
Tapahtumailmoittautumisten rekisteri
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:
Opiskelijakunta ylläpitää rekisteriä tapahtumailmoittautumisista.
Henkilötietoja käsitellään Haaga-Helian opiskelijakunta Helgan tapahtumatuotannon tarkoituksiin,
tapahtumien järjestämiseen ja niiden kehittämiseen.
Rekisteröity antaa suostumuksen tietojensa käsittelyyn.
Rekisteröidyn mahdollisia allergia- ja muita terveydellisiä tietoja käsitellään erityisellä huolella.
Rekisterin tietosisältö:
Nimi
Sähköpostiosoite
Puhelinnumero
Järjestön nimi
Titteli ja vastuualue
Laskutusosoite
Terveydentila ja sairaudet
Allergiat ja erityisruokavaliot
Tietojen säilytysaika:
Tiedot poistetaan viimeistään niiden keräämisvuotta seuraavan tammikuun loppuun mennessä.
Säännönmukaiset tietolähteet:
Rekisteröity antaa tietonsa itse verkkolomakkeella.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset:
Tietoja luovutetaan tarvittavissa määrin ravintolalle tai cateringista vastaavalle taholle, jotta
osallistujalle kyetään takaamaan hänen mahdollisen erityisruokavalionsa mukainen ruokailu sekä
huomioimaan hänen mahdolliset allergiansa.
Tietoja luovutetaan tarvittavissa määrin myös muille tapahtumien järjestelyihin osallistuville tahoille
tapahtumien sujuvuuden ja onnistumisen varmistamiseksi.
Edellä mainituille tahoille tietoja toimitettaessa nämä tiedostot salasanasuojataan.
Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle:
Tietoja käsitellään Googlen pilvipalveluissa, joten tietoja saattaa siirtyä EU/ETA-alueen
ulkopuolelle. Google on mukana Privacy Shieldissä.
Rekisterin suojauksen periaatteet:
Rekisteri on sähköinen.
Ainoastaan opiskelijakunnan työntekijöillä ja määrätyillä luottamushenkilöillä on oikeus käyttää
Tapahtumailmoittautumisten rekisteriä. Kullakin käyttäjällä on oma henkilökohtainen käyttäjätunnus
ja salasana, jotka vaaditaan sisäänkirjautumisen yhteydessä. Lisäksi käytetään muita tarpeellisia
organisatorisia tietoturvakeinoja.
Tietojen tarkistaminen ja korjaaminen:
Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta
virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai
rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista
vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.
Erikseen todistetusti pyytäessään rekisteröidyllä on mahdollisuus saada tieto hänestä rekisteriin
tallennetusta tiedosta.
Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet:
Rekisteröidyllä on oikeus saada läpinäkyvästi tietoja henkilötietojen käsittelystä, tulla unohdetuksi,
siirtää tiedot järjestelmästä toiseen, rajoittaa tietojen käsittelyä tai kieltää tietojen käsittely sekä
tehdä valitus valvontaviranomaiselle.
Rekisteröity voi milloin tahansa muuttaa antamaansa suostumusta tietojensa käsittelyyn.
Valvontaviranomaisen yhteystiedot:
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs. 00520 Helsinki
Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki
Vaihde: 029 56 66700
Sähköposti: tietosuoja(at)om.fi

