Koulutusrekisterin tietosuojaseloste

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus
2016/679 (EU:n tietosuoja-asetus)
Päivitetty 1.7.2020

1 Rekisterinpitäjä

Nimi:

Orton Oy (y-tunnus 2280979-1)
Osoite:

Tenholantie 10
00280 Helsinki
Yhteystiedot

puhelinnumero vaihde 09 474 81
sähköpostiosoite: koulutus@orton.fi
2 Rekisterin
vastuuhenkilöt

Rekisterin vastuuhenkilö: Leena Ristolainen, leena.ristolainen@orton.fi
Edellä mainittu vastuuhenkilö käsittelee mm. virheenoikaisuja tai tietojen
poistoja koskevat vaatimukset.

3 Tietosuojavastaava

Pauliina Kortekangas
Postiosoite:
Orton Oy, Tenholantie 10, 00280 Helsinki
sähköposti: pauliina.kortekangas@orton.fi

4 Yhteystiedot
rekisteriä koskevissa
asioissa

Markus Orava
toimitusjohtaja
Orton Oy, Tenholantie 10, 00280 Helsinki
markus.orava@orton.fi, puhelin: 09 47 481

5 Rekisterin nimi

KOULUTUSREKISTERI

6 Henkilötietojen
käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään Rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välisen sopimuksen
täytäntöön panemiseksi sekä soveltuvin osin rekisteröidyn antaman
suostumuksen perusteella tilausten, ilmoittautumisten, yhteydenottojen,
asioinnin, markkinoinnin, raportoinnin ja muiden asiakkuuden hoitamiseen
liittyvien toimenpiteiden yhteydessä ja mahdollistamiseksi.
Rekisterissä käsiteltäviä osto- ja asiointitietoja sekä sijaintitietoja voidaan
käyttää myös profilointiin ja markkinointitoimenpiteiden sekä asiakasviestinnän
kohdentamiseksi rekisteröityä kiinnostavaksi. Henkilötietoja käsitellään myös
uutiskirjeen lähettämisen, tapahtumiin sekä muihin markkinointitoimenpiteisiin
osallistumisen yhteydessä.

7 Henkilötietojen
käsittelyn perusta

Edellä kuvattu henkilötietojen käsittely perustuu mm. seuraaviin säädöksiin:
• EU:n tietosuoja-asetus 2016/679

8 Rekisterin
tietosisältö

Rekisteröidystä tallennetaan
- etu- ja sukunimi
- osoite
- sähköposti
- puhelinnumero
- ammatti

9 Säännönmukaiset
tietolähteet

- laskutustiedot
- muut ko. tapahtumaan liittyvät tarpeelliset tiedot
Tietoja saadaan
- rekisteröidyltä itseltään

10 Henkilötietojen
vastaanottajaryhmät

Rekisteritietoja voidaan jakaa organisaation sisällä. Lisäksi rekisteritiedot
siirretään määritellylle henkilötietojen käsittelijälle.

11 Tietojen
säännönmukaiset
luovutukset

Tietoja ei luovuteta Orton Oy:n tai sen tapahtumahallintajärjestelmään liittyvän
sovelluksen ylläpidon toteuttamiseen osallistuvien tahojen ulkopuolelle
muuten kuin suostumuksen ja säädösten mukaan.

12 Tietojen
säilytysaika

Tietoja säilytetään rekisterissä kunnes koulutusrekisterissä oleva peruu
rekisterissä olonsa.
Koulutusrekisterissä oleva henkilö voi itse poistaa tietonsa rekisteristä
klikkaamalla internetissä (www.orton.fi) tai sähköisesti lähetetyissä
koulutuskirjeissä olevaa linkkiä.

13 Rekisteröidyn
oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:
• Oikeus saada pääsy henkilötietoihin (16 artikla)
o rekisteröity voi tehdä sähköisen tietopyynnön yhtiön
internetsivuilta löytyvän turvapostin välityksellä
o lähettää tietopyynnön kirjeitse
• Oikeus tietojen oikaisemiseen (16 artikla)
o rekisteröity voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
• Oikeus tietojen poistamiseen (17 artikla)
o rekisteröity voi vaatia rekisterin käyttötarkoituksen kannalta
turhan tai väärän tiedon poistamista
• Oikeus käsittelyn rajoittamiseen (18 artikla)
o rekisteröity voi tehdä vapaamuotoisen vaatimuksen, joka
käsitellään aina tapauskohtaisesti
• Vastustamisoikeus (21 artikla)
o rekisteröity voi tehdä vapaamuotoisen vaatimuksen, joka
käsitellään aina tapauskohtaisesti
• Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen (20 artikla)
o rekisteröity voi tehdä vapaamuotoisen vaatimuksen, joka
käsitellään aina tapauskohtaisesti
Ohjeet ja postitusosoitteet löytyvät Orton Oy:n internet-sivulta.
Tietyissä tilanteissa rekisterinpitäjä voi perustellusta syystä kieltäytyä
toteuttamasta rekisteröidyn vaatimuksia laissa säädetyllä perusteella.

14 Tietojen siirto EU:n
tai ETA:n ulkopuolelle
15 Rekisterin
suojauksen periaatteet

Vain rekisteröidyn suostumuksella.
Rekisteri ylläpidetään teknisenä tallenteena rekisterin ylläpitäjän tai tämän
valtuuttaman tahon toimesta. Tietojärjestelmä on suojattu käyttäen
asianmukaisia teknisiä suojauksia ulkoisia tietomurtoja vastaan. Rekisterin
käyttöä valvotaan käyttäjäkohtaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin.

16 Oikeus tehdä
Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle,
valitus
erityisesti siinä jäsenvaltiossa, jossa hänen vakinainen asuinpaikkansa tai
valvontaviranomaiselle työpaikkansa on taikka jossa väitetty rikkominen on tapahtunut, jos rekisteröity
katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n

tietosuoja-asetusta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta muita hallinnollisia
muutoksenhakukeinoja tai oikeussuojakeinoja.
Valvontaviranomaisen tiedot:
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki
Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki
Vaihde: 029 56 66700
Faksi: 029 56 66735
Sähköposti: tietosuoja(at)om.fi

