TIETOSUOJASELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §
Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen
täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä.

1a
Rekisterinpitäjä

Laatimispäivä

22.8.2019

Nimi

Systam Oy
Osoite

Hermiankatu 8 D 33720 Tampere
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

info@systam.fi +358 10 470 3600
Nimi
2
Anssi Tamminen
Yhteyshenki- Osoite
lö rekisteriä Hermiankatu 8 D 33720 Tampere
koskevissa
asioissa
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
anssi.tamminen@systam.fi +358 10 470 3600

3
Rekisterin
nimi
4
Henkilötietojen käsittelyn
tarkoitus

Systam Oy Finnsec 2019 messuille ennakkoilmoittautuneet

5
Rekisterin
tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot:
Nimi
Yritys
Sähköpostiosoite
Puhelinnumero

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on kerätä ilmoittautumisia Finnsec 2019 -messuvieraiksi
Systam Oy:n Firstview Digital Signage Oy:n messuosastolle ja tarjota ilmoittautuneille lisätietoa
messuihin liittyen. Tietoja käytetään vain messutapahtuman yhteydessä.

6
Rekisteriin tallennettavat tiedot tulevat tapahtuman sähköisestä ilmoittautumisesta henkilöiltä
Säännönmu- itseltään.
kaiset tietolähteet

REKISTERISELOSTE

2

7
Voimme siirtää tai luovuttaa henkilötietoja yhteistyökumppaneillemme Firstview Digital Signage
Tietojen
Oy:lle, mikäli se on tarpeellista tämän tietosuojaselosteen mukaisiin tarkoituksiin.
säännönmukaiset
luovutukset

8
Tietojen
siirto
EU:n tai
ETA:n
ulkopuolelle

Rekisterin tietoja ei pääsääntöisesti siirretä EU tai ETA:n ulkopuolelle.
Käyttämämme palveluntarjoajat saattavat varmuuskopioida tietoja EU/ETA-alueen ulkopuolelle
Yhdysvaltoihin.Tiedot varmuuskopioidaan, jotta tietosi olisivat turvassa myös tilanteissa, joissa
pääasialliset palvelimet menevät epäkuntoon.
Olemme varmistaneet, että palveluntarjoajamme ovat liittyneet EU:n ja Yhdysvaltain väliseen ns.
Privacy Shield -ohjelmaan (https://www.privacyshield.gov/list), jonka tarkoituksena on varmistaa
eurooppalaisten tietojen tietoturvallinen käsittely Yhdysvalloissa.

9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

A Manuaalinen aineisto

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Tietoverkot ja laitteistot, joilla rekisterit sijaitsevat, on
suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.
Rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta
määritellyt henkilöt.

10
Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä
kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä sähköisesti osoitteeseen tietosuoja@systam.fi

11
Oikeus vaatia
tiedon
korjaamista

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta
virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai
rekisteröidyn vaatimuksesta. Pyynnöt tietojen korjaamisesta tulee tehdä sähköisesti osoitteeseen
tietosuoja@systam.fi

12
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käyttämästä häntä käsitteleviä tietoja
Muut henkilö- viestinnässään. Kielto tulee tehdä sähköisesti osoitteeseen tietosuoja@systam.fi
tietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

