
Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Asiakkuudenhallintajärjestelmä
Tuotantotalouden kilta Indecs ry, 17.7.2018

Tämä on tuotantotalouden kilta Indecs ry:n henkilötietolain (10§ ja 24§) ja EU:n yleisen
tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 17.7.2018.

1) Rekisterinpitäjä
Tuotantotalouden kilta Indecs ry
TTY / Konetalo K1725
PL 589
33101 Tampere.
hallitus(at)indecs.fi

2) Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Rekisteristä vastaa kunkin hetkinen killan yritysvastaava.
yritysvastaava(at)indecs.fi

3) Rekisterin nimi
Tuotantotalouden kilta Indecs ry:n asiakkuudenhallintajärjestelmä (CRM).

4) Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste
Asiakkuudenhallintajärjestelmän tarkoituksena on ylläpitää Tuotantotalouden kilta
Indecs ry:n yritysyhteistyötietoihin liittyvää tietoa seuraaviin tarkoituksiin:

• Yhteistyösuhteiden hoitaminen ja ylläpito
• Myynti
• Viestintä

Perusteena tietojen käsittelylle on rekisterinpitäjän oikeutettu etu kerätä yleis-
luontoisia ja epäarkoja tietoja asiakkaistaan, yhteistyökumppaneistaan ja sidosryh-
mistään.

5) Rekisterin sisältö
Rekisteriin on tallennettu yhteyshenkilön:

• Nimi
• Sähköpostiosoite
• Puhelinnumero
• Tehtävänimike
• Yritys
• Kontaktoinnit
• Mahdolliset muut välittömästi yhteistyösuhteeseen liittyvät tiedot.

6) Rekisterin tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot ovat henkilöiden itsensä antamia tai hakukoneilla
löydettyjä.

7) Tietojen luovuttaminen
Rekisterin tietoja ei luovuteta killan hallituksen ja sen nimittämien toimihen-
kilöiden tai projektitiimien jäsenten ulkopuolelle.
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Tietoja säilytetään HubSpot-järjestelmässä, jonka tietosuojaehdoista voit lukea
lisää: http://legal.hubspot.com/data-privacy.

HubSpot-järjestelmä voi siirtää tietoja EU:n ulkopuolelle. Tällöin niitä käsitellään
EU:n ja USA:n välisen Privacy Shield -ohjelman mukaisesti. Lisää tietoa
www.privacyshield.gov.

8) Rekisterin suojaus
Tietojen käyttö vaatii henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan. Niihin
pääseminen on rajattu vain välttämättömille henkilöille. Sähköinen rekisteri on
suojattu asianmukaisin yleisten hyväksyttävien keinojen mukaisesti. Rekisterin
käsittelyssä noudatetaan asiaankuuluvaa huolellisuutta.

9) Rekisteröidyn oikeudet
Kaikilla rekisterissä olevilla henkilöillä on oikeus nähdä ja tarkastaa itseään kos-
kevat tiedot. Henkilön on todistettava henkilöllisyytensä luotettavasti. Tarkastus-
pyyntö tulee osoittaa kirjallisena rekisterin yhteyshenkilölle.

Rekisterinpitäjä poistaa, oikaisee tai täydentää käsittelyn kannalta virheelliset,
tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet tiedot oma-aloitteisesti tai henkilön
pyynnöstä. Korjaamispyyntö tulee osoittaa kirjallisena rekisterin yhteyshenkilölle.

10) Tietojen säilytysaika
Tietoja kerätään killan yritysyhteistyön ylläpitämiseksi, ja tietoja säilytetään, jos
yritys on killan yhteistyökumppani, on tehnyt yhteistyötä killan kanssa viimeisen
viiden vuoden aikana tai on syytä olettaa yrityksen olevan potentiaalinen yhteis-
työkumppani.
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