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TIETOSUOJASELOSTE
- yhdistetty rekisteriseloste ja
informointiasiakirja

Henkilötietolaki (523/99) 10§ ja 24§
Päivitetty:
1. Rekisterinpitäjä

2a. Rekisteriasioista
vastaava henkilö

2b. Rekisteriasioiden
yhteyshenkilöt

3. Rekisterin nimi
4. Rekisterin
käyttötarkoitus

5. Rekisterin tietosisältö

6. Säännönmukaiset
tietolähteet
7. Säännönmukaiset
tietojen luovutukset ja
siirrot

8. Rekisterin
ylläpitojärjestelmät ja
suojauksen periaatteet

9.10.2017

Caritas-Säätiö
Osoite: Kapellimestarinkatu 2, 90140 Oulu
Puh: 08-5225000
Aino Kaisa Karjalainen, säätiön johtaja
Käyntiosoite: Kapellimestarinkatu 4, 2.krs, 90140 Oulu
Puh: 044 468 4242
Tarja Kerttula, markkinointiassistentti
Käyntiosoite: Kapellimestarinkatu 4, 2.krs, 90140 Oulu
Puh: 044 468 4239
Järjestelmät ja suojaus / tietosuojavastaava
Tuija Halmetoja, järjestelmäsuunnittelija
Käyntiosoite: Kapellimestarinkatu 4, 2.krs, 90140 Oulu
Puh: 050 407 5770
ZEF-palvelun kyselytutkimuksen henkilörekisteri
Käsittelyn tarkoituksena on Caritas-Säätiön tieteellisen tutkimusdatan kerääminen, sekä
mahdollinen kyselytutkimukseen liittyvän arvonnan mahdollistaminen.
Perusteet:
- Henkilötietolaki (523/1999)
- Henkilön yhteystiedot: nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Kyselyyn voi osallistua
myös jättämättä yhteystietojaan.
- Kyselyn kautta kerätyt tiedot.
Henkilöltä itseltään.
Henkilötietoja ei luovuteta palvelua ylläpitävien tai kehittävien kolmansien osapuolien
ulkopuolelle, lukuun ottamatta tietojen luovutusta viranomaisille lain edellyttämissä
tapauksissa, kuten väärinkäytösten selvittämisissä tai ehkäisyssä.
Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
ZEF
- Tietoaineisto säilytetään aineiston sopimuskauden aikana ZEF:n palvelimella ja
varmuuskopioarkistossa. Ja sovelluksen vastaajien anonymiteetti on suojattu ja sovellut
lähettää tiedot salatun (SSL) liikenteen kautta.
- Palvelualustana toimii Googlen pilvipalvelut ja fyysisten palvelinten ylläpidosta vastaa
Google. ZEF-työkalusta kertyvä data tallennetaan EU:n talousalueelle. Tietoa ei missään
vaiheessa luovuteta Googlelle, vaan ne ovat ZEF:in tietokantaan tallennettua tietoa.
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9. Rekisteröidyn kieltooikeus

10. Rekisteröidyn
tarkastusoikeus

11. Tiedon korjaaminen

Caritas-Säätiö
- Tarvittaessa tietoaineisto tallennetaan omalle palvelimelle, jotka sijaitsevat
tietoturvallisissa tiloissa ja käyttöoikeudet määrittävät tietoihin pääsyn vain määritetyille
henkilöille.
- Henkilötietojen käsittelyoikeus on vain kyselytietojen käsittelyyn, arvonnan
toteuttamiseen, potentiaaliseen suoramarkkinointiin sekä sivuston ylläpitoon
osallistuvilla henkilöillä.
- Arvontarekisterin tietoja säilytetään siihen saakka, kunnes arvonnat on suoritettu ja
voittajat ovat vastaanottaneet arvontojen palkinnot arvontojen sääntöjen mukaisesti.
Tämän jälkeen henkilötiedot tuhotaan.
- Paperimateriaalia ei säilytetä.
Kyselyyn vastaaminen tapahtuu anonyymisti, eikä tällöin tarvitse henkilötietoja antaa.
Arvontatietoja varten henkilö vapaaehtoisesti täyttää henkilötietonsa. Ja tällöin
rekisteröity voi myöhemmin pyytää henkilötietonsa poistettavan.
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramarkkinoinnissa.
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja rekisterissä on, tai saada varmistus siitä,
ettei tietoja ole tallennettu rekisteriin.
Halutessaan tarkastaa itseään koskevat tiedot, pyydetään lähettämään tätä tarkoittava
kirjallinen pyyntö sähköpostiosoitteeseen markkinointi@caritaslaiset.fi.
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia poistamaan tai korjaamaan rekisterissä oleva, käsittelyn
kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut, itseään koskeva tieto.
Tällöin
pyydetään
lähettämään
tätä
tarkoittava
kirjallinen
pyyntö
sähköpostiosoitteeseen markkinointi@caritaslaiset.fi.

