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Seloste perustuu EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen (2016/679) ja Tietosuojalakiin (1050/2018). 1 

Laadittu 14.3.2023. 2 

1. Rekisterin nimi 3 

Tapahtumien ja tilausten osallistuja- ja asiakasrekisteri 4 

2. Rekisterinpitäjä 5 

Tuotantotalouden kilta Indecs ry (myöhemmin ”kilta”) 6 

Tampereen yliopiston Hervannan kampus 7 

 8 

Konetalo K1725 9 

PL 589 10 

33101 Tampere 11 

hallitus@indecs.fi 12 

2.1. Rekisteriasioista vastaava henkilö 13 

Rekisteristä vastaa kunkin hetkinen killan tapahtumavastaava. 14 

tapahtumat@indecs.fi 15 

3. Henkilötietojen käsittelijä 16 

Lyyti Oy (2117752-6) 17 

Yliopistonkatu 29 B 18 

20100 Turku, Suomi 19 

puh. 02 480 911 91 20 

privacy@lyyti.fi 21 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste 22 

Henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän väliseen sopimukseen. Tietoja 23 

käytetään, jotta rekisterinpitäjä voi suorittaa oman velvoitteensa sopimuksen täytäntöön pane-24 

miseksi. 25 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on mahdollistaa erilaisten tapahtumien järjestäminen ja niistä 26 

tiedottaminen sekä pääasiassa killan jäsenille kohdennettujen tuotteiden tai palveluiden myynti. 27 
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5. Rekisterin sisältö 28 

Rekisteri sisältää tapahtumaan tai tilaukseen liittyviä tietoja, joita vaaditaan järjestelyiden mahdol-29 

listamiseksi ja sujuvoittamiseksi. Kerättyjä tietoja voi olla esimerkiksi (muttei rajoitu näihin) nimi, 30 

yhteys- ja allergiatiedot. 31 

6. Rekisterin tietolähteet 32 

Rekisteriin tallennettavat tiedot ovat henkilöiden itsensä antamia. Lisäksi seurataan tilaus-, palvelu- 33 

ja tapahtumamaksujen maksamista. 34 

7. Tietojen luovuttaminen 35 

Rekisterin tietoja ei luovuteta killan hallituksen tai sen nimittämien toimihenkilöiden ja tapahtumien 36 

järjestämisessä auttavien henkilöiden ulkopuolelle (esim. pitopalvelut). Rekisterin tietoja ei luovu-37 

teta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 38 

8. Rekisterin suojaus 39 

Sähköinen rekisteri on suojattu teknisesti asianmukaisin keinoin. Rekisterin käsittelyssä noudate-40 

taan asiaankuuluvaa huolellisuutta. Mahdolliset paikalliset varmuuskopiot pidetään vain killan hal-41 

lituksen ja toimihenkilöiden saatavilla vain niin kauan, kun se on tarpeellista. 42 

9. Rekisteröidyn oikeudet 43 

Kaikilla rekisterissä olevilla henkilöillä on oikeus tarkastaa omat rekisteriin tallennetut tietonsa ja 44 

vaatia tietojen oikaisemista, täydentämistä tai poistamista. Halutessaan joko oikaista tai poistaa re-45 

kisterin tietoja, henkilön tulee lähettää tästä kirjallinen pyyntö rekisterinpitäjälle. Tietojen muutta-46 

misesta tai poistamisesta saattaa seurata se, että rekisterinpitäjä ei kykene täytäntöön panemaan 47 

sopimusta, jota varten tietoja on kerätty. 48 

10. Tietojen säilytysaika 49 

Rekisterissä säilytetään tietoja niin kauan, kun niitä tarvitaan sopimuksen täyttämiseksi ja tässä se-50 

losteessa kuvattujen rekisterin käyttötarkoituksien saavuttamiseksi. Tämän jälkeen henkilötiedot 51 

poistetaan tai anonymioinaan kohtuullisessa ajassa.  52 
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11. Muutokset tähän selosteeseen 53 

Tätä rekisteri- ja tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muut-54 

tuessa. Tämä seloste on viimeksi päivitetty 14.3.2023. 55 
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