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1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö
Rekisterinpitäjä
Teollisuusliitto ry (y-tunnus: 0201717-2)
Yhteyshenkilö tietosuoja-asioissa
tietosuojavastaava@teollisuusliitto.fi; 020 774 001, Teollisuusliitto ry /tietosuojavastaava,
PL 107, 00531 Helsinki
2. Rekisteröidyt
Rekisterissä käsitellään rekisterinpitäjän järjestämiin koulutuksiin ilmoittautuneiden
henkilöiden tietoja.
3. Tietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperusteet
Henkilötietoja käsitellään koulutuksen sujuvan ja turvallisen järjestämisen sekä
rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välisen yhteydenpidon mahdollistamiseksi. Tietojen
käsittely perustuu rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn väliseen sopimukseen sekä soveltuvilta
osin rekisteröidyn antamaan suostumukseen ja rekisterinpitäjän lakisääteisiin velvoitteisiin.
4. Rekisteriin tallennettavat tiedot
Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:
Nimi
Osoite
Sähköposti
Puhelinnumero
Syntymäaika/henkilötunnus
Sukupuoli
Jäsennumero
Kieli
Erityisruokavalio ja allergiat
Lääkitystä vaativat sairaudet
Erityistarpeet koulutusta koskien (esim. esteettömyys)
Tieto siitä, onko henkilö ammattiosaston jäsen
Ammattiosasto
Työnantajan tiedot
Sopimusala
Tehtävä (työpaikalla/ammattiosastossa)
Koulutukseen osallistumiseen liittyviä tietoja, esimerkiksi
Mihin koulutukseen henkilö osallistuu ja milloin
Majoitustietoja: esimerkiksi huonekaveritoiveet
Kulkemiseen liittyviä tietoja: esimerkiksi osallistuuko henkilö yhteiskuljetukseen
Maksamiseen liittyviä tietoja: esimerkiksi maksajan nimi, maksun suuruus ja
suorituspäivämäärä
Rekisteröidyn koulutustietoja, esim. mikä koulutuksia on käynyt
Rekisterinpitäjän tekemiä, tapahtumaan liittyviä huomioita
Rekisteröidyn itse antamat muut tiedot, esimerkiksi terveiset järjestäjille
Tieto halukkuudesta viedä tietty opintosuoritus Koski-tietojärjestelmään.
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5. Erityiset henkilötietoryhmät
Rekisteriin voidaan tallentaa rekisteröidyn terveyteen liittyviä tietoja, jotka ovat
välttämättömiä koulutuksen järjestämistä varten. Tietoa rekisteröidyn allergioista ja
lääkitystä vaativista sairauksista kerätään, jotta rekisteröidylle osataan tarvittaessa
tapahtuman aikana antaa asianmukaista hoitoa.
6. Henkilötietojen säilytysaika
Tietojen tarkemmat säilytysajat on määritelty erillisessä tietojen säilytysaikaluettelossa.
7. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterin tiedot saadaan rekisteröidyiltä itseltään.
8. Rekisteröidyn oikeudet
Henkilöllä, jota rekisterin tiedot koskevat, on oikeus
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Saada tieto henkilötietojensa käsittelystä
Saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat liiton ja
ammattiosastojen käsittelemät henkilötiedot
Vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä
Vaatia henkilötietojensa poistamista rekisteristä silloin, kun:
Tietojen käsittely perustuu suostumukseen
Tietojen poistaminen ei ole ristiriidassa rekisterinpitäjän lakisääteisten velvoitteiden
tai yleisen edun kanssa
Henkilötietojen käsittely ei ole enää tarpeellista niitä tarkoituksia varten, joihin ne
alunperin kerättiin
Peruuttaa suostumuksensa ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin kuin
henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen
Saada henkilötietonsa sähköisessä muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle
rekisterinpitäjälle edellyttäen, että kyseinen henkilö on itse toimittanut kyseiset
henkilötiedot Teollisuusliitolle, Liitto käsittelee kyseisiä henkilötietoja rekisteröidyn
suostumuksen perusteella ja käsittely suoritetaan automaattisesti
Vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista, esimerkiksi pyytämällä
suoramarkkinoinnin lopettamista

Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö tämän
tietosuojaselosteen Yhteydenototkohdan mukaisesti. Teollisuusliitto ry voi pyytää
rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan rekisteröidyn
henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä. Teollisuusliitto ry voi kieltäytyä pyynnön
toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella. Rekisteröity voi esittää
edellä mainitun pyynnön kerran vuodessa ilman erillistä korvausta.
Sähköisen asioinnin kautta jäsen voi tarkastella omia jäsentietojaan.
Tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle
[tietosuojavaltuutettu] taikka sen Euroopan unionin jäsenvaltion valvontaviranomaiselle,
jossa rekisteröidyn asuinpaikka tai työpaikka sijaitsee, mikäli rekisteröity katsoo, että
hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojakäytännön mukaisesti.
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10. Tietojen siirtäminen EU:n ulkopuolelle
Lähtökohtaisesti jäsenrekisterin tietoja ei luovuteta EU-/ETA-alueen ulkopuolelle.
Teollisuusliitto on vastuussa siitä, että jos henkilötietoja käsitellään EU-/ETA-alueen
ulkopuolella, tietojen siirto perustuu aina voimassaolevaan henkilötietojen käsittelyä
koskevaan lainsäädäntöön ja toteutetaan kyseisen lainsäädännön mukaisesti. Rekisterin
henkilötietoja voidaan käsitellä pilvessä, joka on rekisteröity EU-/ETA-alueen ulkopuolelle,
mutta joka on sitoutunut noudattamaan EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimuksia.
11. Tietoturva
Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ja tallennettu Teollisuusliiton
järjestelmiin, joihin on rajattu pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä
tietoja työtehtäviensä hoitamiseksi. Kyseisillä henkilöillä on käytössään henkilökohtaiset
käyttäjätunnukset ja salasanat. Henkilötietojen säilyttämistä paperilla vältetään.
Liiton ulkopuolelle lähetettävät henkilötiedot salataan. Käytetyt työasemat ja
tallennusmediat ovat salattu.
13. Ota yhteyttä!
Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä
tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse osoitteeseen:
tietosuojavastaava@teollisuusliitto.fi. Rekisteröity voi myös ottaa yhteyttä
henkilökohtaisesti tai kirjallisesti alla olevaan osoitteeseen: Tietosuojavastaava,
Teollisuusliitto ry, PL 107, 00531 Helsinki, 020 774 001
14. Tietosuojaselosteen päivittäminen
Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön
muuttuessa tai tarkentuessa. Seloste on viimeksi päivitetty 10.12.2021.

