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1. Rekisterin pitäjä
Vesilaitosyhdistys, Ratamestarinkatu 7 B, 00520 HELSINKI, puh. (09) 8689 010
Y-tunnus: 0984259-7, sähköposti vvy(a)vvy.fi
2. Tietosuojavastaava
Vesilaitosyhdistyksen tietosuojavastaava, toimitusjohtaja Osmo Seppälä, Vesilaitosyhdistys, Ratamestarinkatu 7 B, 00520 HELSINKI, puh. (09) 8689 0122, sähköposti osmo.seppala(a)vvy.fi
3. Rekisteriasioita hoitava henkilö
Vesilaitosyhdistyksen toimistosihteeri Heli Ala-Pohja, puh. (09) 8689 010, vvy(a)vvy.fi
4. Rekisterin nimi
Vesilaitosyhdistyksen vesihuoltopäivien luennoitsija-, puheenjohtaja- ja näytteilleasettajarekisteri
Eventos tapahtumasovelluksessa (mobiilisovellus).
5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Luennoitsijoiden, puheenjohtajien ja näytteilleasettajien tietoja kerätään vesihuoltopäivät tapahtuman järjestelyjä, mobiilia tapahtumasovellusta sekä tapahtuman osallistujien keskinäistä kanssakäymistä varten.
6. Rekisterin tietosisältö
Luennoitsijan ja puheenjohtajan tiedot: henkilön etunimi, sukunimi, titteli, yritys/organisaatio (jota
edustaa), linkki organisaation kotisivulle, matkapuhelin, sähköposti, Twitter-tili sekä henkilön valokuva ja henkilön itsensä täyttämän avoimen kentän ns. ’Professional Bio’ tiedot. Henkilön vesihuoltopäivillä pitämä esitys pdf-muodossa, esityksen tiivistelmä sekä aikataulutiedot. Näytteilleasettajan tiedot: näytteilleasettajan logo ja linkki organisaation kotisivulle sekä näytteilleasettajan
edustajan täyttämä avoin kenttä, jossa yritysesittely. Lisäksi näytteilleasettajan edustajan nimi ja
yhteystiedot.
7. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterin tiedot saadaan tilaisuuteen ilmoittautumisen yhteydessä joko vesihuoltopäivien luennoitsijalta, puheenjohtajalta tai hänet ilmoittavalta henkilöltä sekä näytteilleasettajan edustajalta.
Lisäksi tietoja saadaan luennoitsijalta tai puheenjohtajalta, kun hän täyttää sähköpostilla lähetetyn linkin kautta vapaaehtoisen luennoitsijatietolomakkeen. Samaan tapaan tietoja saadaan näytteilleasettajan edustajalta, kun hän täyttää sähköpostilla lähetetyn linkin kautta näytteilleasettajalomakkeen.
8. Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät
Viranomaisille henkilötietoja luovutetaan voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa. Tapahtumasovelluksen salasana ja linkki kirjautumiseen jaetaan kaikille tapahtuman kuulijoille ja näytteilleasettajien edustajille sekä lehdistön edustajille, jolloin heillä on pääsy
rekisterin tietosisältöön.
9. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen
ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Tietoja ei siirretä EU:n ulkopuolelle.
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10. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteritiedot säilytetään luottamuksellisina. Aineistojen sähköinen hallinta tapahtuu toimittajan
tarjoamassa palvelussa, jonka tietosuojakuvaukseen ja rekisteriselosteeseen voi tutustua
https://prospectum.fi/
11. Henkilötietojen säilytysaika
Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä on tarpeen säilyttää sen tarkoituksen täyttämiseksi,
jota varten ne on kerätty tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.
12. Tiedon korjaaminen
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan itseään koskevan, virheellisen tiedon
korjaamista. Virheellisen tiedon korjaamiseksi rekisteröidyn tulee ottaa kirjallisesti yhteyttä rekisteriasioita hoitavaan henkilöön (kts. kohta 2).
13. Rekisteröityjen oikeudet henkilötietojen käsittelyssä
A. Rekisteröidyn tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä
kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja tehdä rekisteriasioita hoitavalle henkilölle (kts.
kohta 2). Rekisteröidyn tulee esittää tarkastuspyynnössä tiedon etsimiseen tarpeelliset tiedot.
Tarvittaessa rekisterinpitäjä kysyy lisätietoja rekisteröidyn tunnistamiseksi.
B. Oikeus tiedon korjaamiseen
Vesilaitosyhdistys huolehtii omien mahdollisuuksiensa mukaan käsittelemiensä henkilötietojen
laadusta. Vesilaitosyhdistys oikaisee, poistaa tai täydentää virheellisen tai tarpeettoman henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta.
C. Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
Rekisteröidyllä on oikeus siihen, että Vesilaitosyhdistys rajoittaa käsittelyä, jos rekisteröity esimerkiksi kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden. Tällöin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka
kuluessa rekisterinpitäjä voi varmistaa niiden paikkansapitävyyden.
D. Oikeus vaatia tietojen poistamista tai vastustaa tietojen käsittelyä
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojensa poistamista tai vastustaa niiden käsittelyä silloin
kun se perustuu oikeutettuun etuun. Rekisteröidyllä on aina oikeus vastustaa suoramarkkinointia
lähettämällä sähköpostia osoitteeseen vvy@vvy.fi
Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Rekisteröity voi tehdä henkilötietojen käsittelystä valituksen valvovalle viranomaiselle, joka on tietosuojavaltuutettu.
14. Evästeet
Tapahtumasovellus on ladattava sovellus, jossa ei kysytä tai tallenneta henkilötietoja. Sovelluksen sivukohtainen latausmäärä tallennetaan anonyymisti. Tietojen keräämiseen tarkoitetuilla lomakesivuilla ei ole käytössä evästeitä.
15. Muutokset tietosuojakäytäntöön
Vesilaitosyhdistys voi tehdä muutoksia tähän tietosuojaselosteeseen ja siihen liittyviin tietoihin.

