
Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tapahtumien ja tilausten osallistuja- ja asiakasrekisteri
Tuotantotalouden kilta Indecs ry, 4.8.2018

Tämä on tuotantotalouden kilta Indecs ry:n henkilötietolain (10§ ja 24§) ja EU:n yleisen
tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 4.8.2018.

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 tapahtumavastaava.
tapahtumat(at)indecs.fi

3) Rekisterin nimi
Tuotantotalouden kilta Indecs ry:n tapahtumien ja tilausten osallistuja- ja asiakas-
rekisteri

4) Henkilötietojen käsittelijä
Lyyti Oy
Linnankatu 13 A 18
20100 Turku
puh. 02 480 911 91
help@lyyti.fi

5) Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste
Henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän väliseen sopi-
mukseen. Tietoja käytetään, jotta rekisterinpitäjä voi suorittaa oman velvoitteensa
sopimuksen täytäntöön panemiseksi.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on mahdollistaa erilaisten tapahtumien
järjestäminen ja niistä tiedottaminen sekä pääasiassa killan jäsenille kohdennet-
tujen tuotteiden tai palveluiden myynti

6) Rekisterin sisältö
Rekisteri sisältää tapahtumaan tai tilaukseen liittyviä tietoja, joita vaaditaan
järjestelyiden mahdollistamiseksi ja sujuvoittamiseksi. Kerättyjä tietoja voi olla esi-
merkiksi (muttei rajoitu näihin) nimi, yhteys- ja allergiatiedot.

7) Rekisterin tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot ovat henkilöiden itsensä antamia.

8) Tietojen luovuttaminen
Rekisterin tietoja ei pääasiassa luovuteta killan hallituksen tai sen nimittämien
toimihenkilöiden ja tapahtumien järjestämisessä auttavien henkilöiden ulkopuolella.
Mikäli tarpeellista, tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa tapahtumien järjestämiseen
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olennaisesti liittyville tahoille (esim. pitopalvelut).

Rekisterin tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9) Rekisterin suojaus
Tietoja säilytetään Lyyti-palvelussa (https://www.lyyti.com/fi), joka säilyttää niitä
teknisesti suojattuna mm. palomuurein ja fyysisesti turvassa kulunvalvonnan avulla.

10) Rekisteröidyn oikeudet
Kaikilla rekisteröidyillä on oikeus tarkistaa omat rekisteriin tallennetut tietonsa
ja vaatia niiden korjausta, täydentämistä tai poistamista. Halutessaan käyttää oi-
keuksiaan, rekisteröidyn tulee lähettää tästä kirjallinen pyyntö rekisterinpitäjälle.
Tietojen muuttamisesta tai poistamisesta saatttaa seurata, ettei rekisterinpitäjä
kykene täytäntöön panemaan sopimusta, jota varten tietoja on kerätty.

11) Tietojen säilytysaika
Rekisterissä säilytetään tietoja niin kauan, kun niitä tarvitaan sopimuksen
täyttämiseksi ja tässä selosteessa kuvattujen rekisterin käyttötarkoituksien saavut-
tamiseksi. Tämän jälkeen henkilötiedot joko poistetaan tai anonymisoidaan koh-
tuullisessa ajassa.
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