TIETOSUOJASELOSTE
1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö
Rekisterinpitäjä: Tapahtumien hubi / BusinessOulu
Osoite: Hallituskatu 5a, 90015 Oulu
Yhteyshenkilöt: Taina Ronkainen taina.ronkainen@businessoulu.com ja
Henri Turunen henri.turunen@businessoulu.com
2. Rekisteröidyt
Rekisterissä käsitellään Tapahtumien hubi –hankkeen
koulutustilaisuuksiin, tapahtumiin ja markkinointitoimenpiteisiin
osallistuvien yhteyshenkilöiden sekä organisaatioiden henkilötietoja.
3. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus
Tapahtumien hubin omien ja yhteistyössä tuotettujen tilaisuuksien,
tapahtumien ja ajankohtaisten asioiden tiedotus ja markkinointi,
yhteydenpito asiakas- ja sidosryhmiin, palveluiden kehittäminen sekä
kutsut koulutustilaisuuksiin ja tapahtumiin.
4. Käsiteltävät henkilötiedot
Rekisteri sisältää seuraavia tietoja:
nimi
tapahtumaorganisaatio
yhteystiedot
5. Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötietoja kerätään Rekisteröidyltä itseltään.
6. Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva
Rekisteriin tallennetut tiedot on suojattu tietoturvallisesti niin, että niitä
pääsee katsomaan ja käyttämään vain siihen oikeutettu Tapahtumien
hubin työntekijä.

7. Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot
Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.
8. Henkilötietojen siirrot Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen
ulkopuolelle
Tapahtumien hubi ei luovuta tietoja Euroopan unionin tai Euroopan
talousalueen ulkopuolella.
9. Henkilötietojen säilytysaika
Henkilötiedot säilytetään rekisterissä Tapahtumien hubi –hankkeen
toimintakauden ajan. Hankkeen päättymisen jälkeen henkilötietoja
säilytetään enintään kymmenen vuoden ajan. Henkilötiedot voidaan
säilyttää myös tätä kauemmin, jos sovellettava lainsäädäntö
sopimusvelvoitteet kolmansia kohtaan edellyttävät pidempää säilytysaikaa.
10. Rekisteröidyn oikeudet
Lisäksi rekisteröidyllä on lähtökohtaisesti oikeus soveltuvan
tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa:
- saada tieto henkilötietojensa käsittelystä;
- saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat Tapahtumien
hubi -hankkeen 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;

11. 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 tietosuojalainsäädännön mukaisesti.
12. Yhteydenotot
Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä
tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenotot tulee tehdä yllä mainituille
yhteyshenkilöille. Rekisteröity voi myös ottaa yhteyttä henkilökohtaisesti
13. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen
Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi
lainsäädännön muuttuessa. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty
24.05.2018.

