OHJAAJA JA YHTEISTYÖKUMPPANI REKISTERISELOSTE
Tämä on henkilötietolain 10 §:n ja 24 §:n mukainen rekisteriseloste koskien 4event Oy:n
ohjaajien ja yhteistyökumppaneiden tietoja, joita käsitellään 4event Oy:n asiakkuuden- ja
taloushallintajärjestelmissä.

REKISTERINPITÄJÄ JA TIETOJEN KÄSITTELIJÄ
4event Oy (yritys- ja yhteisötunnus 1647342-7), käyntiosoite Askonkatu 9 F, 15100 Lahti,
jäljempänä Rekisterinpitäjä.
4event Oy (yritys- ja yhteisötunnus 1647342-7), käyntiosoite Askonkatu 9 F, 15100 Lahti
(jäljempänä "4event") toimii tietojen käsittelijänä Rekisterinpitäjän lukuun.
YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA
Rekisterinpitäjään voi ottaa yhteyttä rekisteriä koskevissa asioissa. Yhteyshenkilönä
tietosuoja-asioissa toimii Maria Mikkonen, maria.mikkonen@4event.fi puh. 040 763 8914.
HENKILÖTIETOJEN KÄYTTÖTARKOITUS
Voimassa
olevaan
lainsäädäntöön
tietosuojaa
ja
tietopalveluita
koskien,
ohjaaja/yhteistyökumppani hyväksyy antamiensa henkilö- ja muiden tietojen tallentamisen
4eventin rekistereihin. Rekistereillä tarkoitetaan ohjaaja- ja yhteistyökumppanirekisteriä
Lyyti-palvelussa ja Microsoft CRM Dynamics -ohjelmassa sekä tietojen tallennusta
taloushallinon
järjestelmään.
Tallennettuja
tietoja
käytetään
ohjaajaja
asiantuntijavarauksiin
4eventin
palveluiden
toteuttamiseksi,
osaamisalueiden
rekisteröimiseen sekä palkan/palkkioiden maksuun. 4event sitoutuu henkilötietojen
salassapitoon ja käsittelee tietoja luottamuksellisesti.
HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA
Henkilötiedot säilytetään 4eventin asiakkuudenhallintarekistereissä niin pitkään kun
ohjaaja/yhteistyökumppani tuottaa palveluita 4eventillle. Yhteistyön päätyttyä tiedot
poistetaan rekistereistä. Taloushallinnon rekisterissä tiedot säilytetään lain edellyttämän
ajan, jonka jälkeen ne poistetaan. Ohjaaja/yhteistyökumppani voi myös halutessaan pyytä
tietojensa poistamisen.
KUVAUS TIETOLÄHTEISTÄ
Tiedot ohjaajasta/yhteistyökumppanista saadaan heiltä itseltään verkkopalvelun, postin,
sähköpostin, toimistolle tuomisen tms. kautta. Rekisterinpitäjä saattaa lisäksi kerätä tietoja
ohjaajasta/yhteistyökumppanista muulla tavoilla.

KUVAUS REKISTERÖITYIHIN LIITTYVISTÄ TIEDOISTA
Ohjaajasta/yhteistyökumppanista tallennetaan mm. seuraavia tietoja:
• Etu- ja sukunimi
• Syntymäaika, sukupuoli
• Kokotietoja ohjaajavarusteita varten
• Tietoja osaamisalueista, kielitaidosta
• Yhteystietoja, kuten osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
• Palkan/palkkioiden maksua varten tarvittavia tietoja
KUVAUS REKISTERIN SUOJAUKSEN PÄÄPERIAATTEISTA
Rekisterinpitäjä suojaa keräämänsä henkilötiedot teknisin suojauskeinoin ja siten, etteivät
muut kuin Rekisterinpitäjän määrittelemät henkilöt tai tietojen käsittelijät voi käsitellä niitä
ja että tietoja käsitellään luottamuksellisesti vain työtehtäviin liittyen.
TIETOJEN LUOVUTTAMINEN
Henkilötiedot säilytetään ainoastaan 4eventin hallinnoimissa järjestelmissä. Henkilötiedot
voidaan luovuttaa kolmannelle osapuolelle esim. työterveyteen ainoastaan
ohjaajan/yhteistyökumppanin suostumuksella. Henkilötietoja ei luovuteta ilman
ohjaajan/yhteistyökumppanin suostumusta. Rekisterinpitäjän tai sen nykyisten tai tulevien
konserniyhtiöiden ulkopuolelle siten, että tiedot olisivat tunnistettavissa yksittäistä käyttäjää
koskeviksi muissa kuin seuraavissa poikkeustilanteissa: lain tai viranomaismääräyksen
velvoittamana, tuomioistuimen määräyksestä tai jos se on muuten tarpeen lain,
verkkopalveluiden käyttöehtojen tai hyvän tavan epäiltyjen loukkausten estämiseksi tai
selvittämiseksi taikka rekisterinpitäjän tai kolmansien oikeuksien suojaamiseksi.
REKISTERÖIDYN OIKEUDET
Ohjaajalla/yhteistyökumppanilla on oikeus tarkastaa ja korjata tai vaatia korjattavaksi
virheellisiä henkilötietojansa. Tarkastus-, korjaus- ja poistopyynnöt on osoitettava
henkilökohtaisesti Rekisterinpitäjälle taikka allekirjoitetulla kirjeellä tai vastaavalla tavalla
varmennetulla asiakirjalla henkilörekisteriä hoitavalle henkilölle, jotta voidaan varmistaa
pyynnön tekijän oikeus pyyntöön. Pyynnön voi tehdä sähköpostitse, mikäli käytetään
palvelun käytön yhteydessä rekisteröityä sähköpostiosoitetta.
Tätä rekisteriselostetta on viimeksi muutettu 8.5.2018. Rekisterinpitäjä seuraa tietosuojaa
koskevan lainsäädännön sekä viranomaisohjeiden muutoksia sekä kehittää palvelun
toimintaa, ja varaa siksi oikeuden päivittää tätä selostetta.

