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Rekisterin nimi: Yritystapahtumajärjestelyrekisteri

Rekisterinpitäjä
Nimi: Are Oy
Osoite: Kaivokselantie 9, 01610 Vantaa
Muut yhteystiedot: Puh. 020 530 5500, asiakaspalvelukeskus (at) are.fi, www.are.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Nimi: Susanna Tarkiainen, assistentti
Muut yhteystiedot: 020 530 5500, gdpr (at) are.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietoja käsitellään Aren asiakkaille ja muille yhteistyökumppaneille suunnattujen yritystapahtumien järjestelyiden hoitamiseksi. Henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen.

Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennetaan rekisterinpitäjän tapahtumaan ilmoittautuneen rekisteröidyn etu- ja sukunimet, sekä mahdolliset yhteystiedot ja tapahtumaan annetut tiedot. Rekisteröidyn itsensä
syöttämät ilmoittautumistiedot tapahtumaan saattaa sisältää mm. seuraavia tietoja: sähköposti,
puhelinnumero, osoite, syntymäaika, allergiatiedot, passin numero tai henkilötunnus.

Säännönmukaiset tietolähteet
Aren asiakas- ja toimittajarekisteri ja sen lisäksi tietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Rekisterinpitäjä voi luovuttaa tietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa
rajoissa muun muassa rekisterinpitäjän valikoimille yhteistyökumppaneille palvelun tuottamiseksi, ellei rekisteröity ole kieltänyt tietojensa tällaista luovuttamista.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja voidaan siirtää EU/ETA-alueen ulkopuolelle. Tällöin siirto toteutetaan käyttäen EU:n hyväksymiä menettelyjä kuten EU-U.S. Privacy Shield -järjestely tai sopimusteitse käyttämällä
EU-komission hyväksymiä mallilausekkeita. Henkilötietoja voidaan myös käsitellä EU/ETA-alueen ulkopuolella Aren alihankkijan toimesta, jolloin Are tekee alihankkijan kanssa tietojenkäsittelysopimuksen (Data Processing Agreement, DPA), jotta henkilötietojen yksityisyys suojataan.
Nämä alihankkijat ovat yleensä pilvipalveluiden tai muiden IT-palveluiden tuottajia.
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Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin manuaalinen aineisto ja tiedot on suojattu tietoturvallisuudesta huolehtien lainsäädännössä edellytetyllä tavalla. Käyttöoikeus on vain niillä Aren määrittelemillä henkilöillä, jotka
tarvitsevat tietoja tehtävissään. Heillä on käytössään käyttäjätunnukset ja salasanat.
Tiedot sijaitsevat suljetussa verkossa, joka on suojattu teknisesti palomuurilla. Rekisteröidyt
voivat halutessaan tarkistaa, mitä tietoa heistä on järjestelmään talletettu, kieltää tietojen käytön
tai vaatia tietoja poistettavaksi tai korjattaviksi lähettämällä asiaa koskevan viestin Arelle.

Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus
Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Rekisteröidyn pyynnöstä teemme henkilötietoihin tarpeelliset oikaisut ja täydennykset tai poistamme käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet tiedot. Tietojen tarkastus ja päivitys tapahtuu ottamalla yhteys rekisteriasioista vastaavaan yhteyshenkilöön. Pyynnön tulee olla kirjallinen ja allekirjoitettu.
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten
ottamalla yhteyttä rekisterin yhteyshenkilöön.
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