
Pohjois-Karjalan puutarhayhdistys ry:n osallistujarekisteri

Noudatamme EU:n tietosuoja-asetusta (GDPR) sekä kansallisia lakeja ja asetuksia.

1 Rekisterinpitäjä

Pohjois-Karjalan puutarhayhdistys ry

Puheenjohtaja Heljä Tolvanen

puhelin: 040 752 8475

s-posti: helja.tolvanen(at)elisanet.fi

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Anja Turunen

puhelin: 050 435 1537

s-posti: anja.m.i.turunen(at)gmail.com

3 Rekisterin nimi

Pohjois-Karjalan puutarhayhdistyksen osallistujarekisteri

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja  käsitellään  Pohjois-Karjalan  puutarhayhdistyksen  järjestämien  tapahtumien  ja  retkien

toteuttamisen, laskutuksen ja perinnän yhteydessä.

5 Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään tapahtumiin ja muuhun toimintaan osallistuvien henkilötietoja tarpeen mukaan, kuten 

esimerkiksi nimi, yhteystiedot, erityisruokavaliot, syntymäaika.

6 Henkilötietojen säilytysaika

Tietoja säilytetään tapahtuman toteutumisen jälkeen vain niin kauan, että mahdolliset laskutukset, perinnät ja

reklamaatiot on tehty. Tämän jälkeen tiedot hävitetään huolellisuutta noudattaen.

7 Säännönmukaiset tietolähteet

Tapahtumiin  ja  muuhun  toimintaan  osallistujat  ilmoittavat  rekisteriin  tallennettavat  tietonsa  itse  joko

sähköpostitse tai suullisesti tapahtuman järjestelyistä vastaavalla henkilölle.

8 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Henkilötietoja luovutetaan tarvittaessa tapahtuman järjestelyyn osallistuville matkatoimistoille sekä majoitus- 

ja ravintolapalveluista vastaaville tahoille matkustus-, majoitus- ja ruokailujärjestelyihin liittyen. 

9 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Jos matka suuntautuu EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, matkan järjestelyistä vastaava matkatoimisto siirtää 

henkilötietoja kohdemaan yhteistyökumppaneilleen ja viranomaisille, ja vastaa henkilötietojen 

turvallisuudesta. 

10 Rekisterin suojauksen periaatteet

Tapahtuman järjestelyistä vastaava säilyttää henkilötietoja kotonaan joko paperisena arkistona omissa 

kansioissaan tai tietokoneella luoduissa tiedostoissa, jotka on suojattu asianmukaisesti salasanalla. Tietokone 

on suojattu ajantasaisella virustorjuntaohjelmalla ja palomuurilla.

11 Rekisteröidyn oikeus vastustaa suoramarkkinointia

Rekisterin tietoja ei käytetä suoramarkkinointiin. 



12 Rekisteröidyn oikeus tarkastaa ja korjata tietoja sekä oikeus tulla unohdetuksi

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, muokata tai pyytää poistettavaksi omia henkilötietojaan. Tiedot näytetään

vain kyseiselle henkilölle, ja hänen henkilöllisyytensä varmistetaan ennen tietojen näyttämistä. Virheen 

huomattuaan rekisteröidyn on ilman aiheetonta viivytystä tehtävä korjauspyyntö joko suullisesti tai kirjallisesti

tapahtuman järjestelyistä vastaavalle. Tiedot poistetaan rekisteristä, jos rekisteröity peruu tapahtumaan 

osallistumisensa. Muilta osin ks. kohta ’Henkilötietojen säilytysaika’.

13 Yhteydenotot

Kaikissa osallistujarekisterin henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä rekisteröidyn on hyvä ottaa 

yhteyttä tapahtuman järjestelyistä vastaavaan hallituksen jäseneen.


