Tietosuojaseloste
1 Rekisterinpitäjä
Siirtolaisuusinstituuttisäätiö sr (0217712-5)
Hämeenkatu 13, 20500 Turku
Puh. 02 284 0440 sp: info@migrationinstitute.fi
2 Henkilötietojen käsittely
Käsittelemme henkilötietoja, seuraavilla perusteilla ja tarkoituksiin:
Käsittelyn
tarkoitukset

Käsittelyn oikeusperuste

Seminaarien ja muiden Sopimuksen perusteella (6 art.,
kohta 1.b) sekä suostumuksen
tilaisuuksien
1.a kohdan nojalla
järjestäminen

Henkilötietoryhmät
Tapahtumaan ilmoittautuneen:
– Nimi
– Puhelinnumero
– Sähköpostiosoite
– Erityisruokavalio, jos ilmoittaja haluaa
ilmoittaa tiedon. Kyseessä on erityinen
henkilötieto, jonka käsitteleminen vaatii
rekisteröidyn nimenomaisen
suostumuksen. Tieto on pakko ilmoittaa,
jos rekisteröity haluaa seminaariin tai
tilaisuuden hintaan sisältyvää ja hänen
erityisruokavalioonsa sopivaa tarjoilua.

Tiedot, jotka on saatu
myös muilta kuin
rekisteröidyltä
itseltään.
Oikeutettu etu (6 art. kohta 1.f)Oikeutetun edun peruste:
1. Säätiön toiminnasta
tiedottaminen sidosryhmille ja
muille intressitahoille
Säätiön ja sidosryhmien 2. Tietojen käsittely on tarpeen
yllä mainitun oikeutetun edun
toiminnasta
saavuttamiseksi
tiedottaminen
3. Henkilötietoja käsitellään
tiedottamiseen ja käsittely ei
ole laajamittaista. Rekisteröidyn
oikeuksiin ja intresseihin
kohdistuva vaikutus on pieni.

Nimi
Sähköpostiosoite
Puhelinnumero
– Henkilötiedot on saatu Säätiön
sidosryhmiltä.
– Osittain myös yleisesti saatavilla
olevista lähteistä

3 Tietojen vastaanottajat
Henkilötietoja vastaanottaa Siirtolaisuusinstituuttisäätiö ja tietoja käsittelevät säätiön työntekijät,
vain työtehtäviensä oikeuttamassa laajuudessa.

Säätiön käyttämien julkaisu- ja yhteystietojärjestelmien ohjelmistotoimittajilla on myös
sopimukseen perustuva käsittelyoikeus tietoihin.
Seminaari- tai muussa tilaisuudessa Säätiö voi jakaa osanottajille listauksen tilaisuuden osallistujien
nimistä sekä heidän edustamansa organisaation nimestä.
Tietoja ei siirretä EU:n ulkopuolelle.
4 Tietojen säilytysaika
Säilytämme tietoja niin kauan, kuin se on edellä kuvattuihin käsittelytarkoituksiin tarpeen ja
oikeutettua.
Henkilötietoja voidaan, joko kokonaan tai osittain, säilyttää tätä pidemmän ajan, mikäli säätiöllä
on säilyttämiseen laissa, kuten kirjanpitolaissa, rikoslaissa, työsopimuslaissa tai säätiölaissa
säädetty peruste tai mikäli henkilötietojen pidemmälle säilyttämiselle on jokin muu oikeutettu
peruste.
Henkilötiedot tuhotaan ilman aiheetonta viivytystä heti, kun tietojen säilyttämiselle ei ole enää
tarvetta.
Siirtolaisuusinstituutti arvioi säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sovellettava lainsäädäntö
huomioon ottaen. Tämän lisäksi säätiö huolehtii sellaisista kohtuullisista toimenpiteistä, joilla
varmistetaan, ettei rekisteröidyistä säilytetä rekisterissä käsittelyn tarkoituksiin nähden yhteen
sopimattomia, vanhentuneita tai virheellisiä henkilötietoja. Rekisterinpitäjä oikaisee tai hävittää
tällaiset tiedot viipymättä.
Tietoja säilytetään teknisesti suojattuina. Fyysinen pääsy tietoihin on estetty lukitusten sekä
muiden turvatoimien avulla.
5 Oikeutesi rekisteröitynä
Sinulla on oikeus pyytää:


pääsyä henkilötietoihisi sekä vaatia itseäsi koskevien henkilötietojen oikaisemista tai
poistamista;



henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista tai vastustaa tällaista käsittelyä.



Kun henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen, sinulla on oikeus peruuttaa
suostumuksesi milloin tahansa. Otathan huomioon, että tämä ei vaikuta ennen
suostumuksen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

Voit käyttää yllämainittuja oikeuksiasi ottamalla yhteyttä kohdassa 1 mainittuihin yhteystietoihin.
Mikäli katsot tietosuojalainsäädännön mukaisten oikeuksiesi tulleen loukatuiksi, voit tehdä asiasta
valituksen valvontaviranomaiselle (tietosuojavirastolle).

