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TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry
Pieni Roobertinkatu 9, MOW
00130 HELSINKI
+358 9 4763 0400

2. Rekisteriasioita hoitava Heikki Laaksamo
henkilö
TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry
Pieni Roobertinkatu 9, MOW
00130 HELSINKI
+358 40 835 0032
Sähköposti: etunimi.sukunimi@tieke.fi
3. Rekisterin nimi

Logistiikan saavutettavuusdata -yritysrekisteri

4. Tietojen käsittelyn
tarkoitus

Tietoja kerätään TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry:n
(myöhemmin TIEKE) sekä Forum Virium Helsingin toteuttamaan
Logistiikan saavutettavuusdata -hankkeen osallistumista sekä
yrityskontaktointia ja -viestintää varten. Rekisteriin talletetaan myös
hankkeen mahdollisten yhteistyökumppaneiden tietoja. Lisäksi tietoja
hyödynnetään hankekonsortion keskinäisessä viestinnässä.

5. Rekisterin tietosisällöt

DigiTähti-yritysrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

6. Säännönmukaiset
tietolähteet
7. Tietojen säilytys

• Etunimi *
• Sukunimi *
• Sähköpostiosoite *
• Puhelinnumero *
• Yritystiedot *
• Osallistumistiedot
• Lomaketiedot
Pakolliset tiedot on merkitty tähdellä (*).
Tiedot talletetaan yritysrekisteriin, kun yritys on täyttänyt hankkeen
osallistumislomakkeen. Talletettavat tiedot ovat samat kuin
osallistumislomakkeella.
Rekisteröityjen tiedot säilytetään Microsoft Teams -alustalla Logistiikan
saavutettavuusdata -ryhmän excel-muotoisessa rekisterissä.
Rekisteri ja sen tiedot tullaan tuhoamaan puolen vuoden kuluessa
Logistiikan saavutettavuusdata -hankkeen päättymisen jälkeen. Hanketta
rahoittavan viranomaisen ”Helsingin kaupunki” kanssa tehdyn sopimusten
mukaan Logistiikan saavutettavuusdata -hanke päättyy 31. toukokuuta
2022.

8. Tietojen käsittely,
luovutus ja siirto

Toimivaltaisille viranomaisille tietoja voidaan luovuttaa tietosuojaasetuksen rajoissa. Muutoin ei TIEKE eikä Forum Virium Helsinki luovuta
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henkilöiden tietoja kolmansille osapuolille ilman rekisteröidyn antamaa
lupaa.
Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti Euroopan unioin tai Euroopan
talousalueen sisäpuolella.
Mikäli henkilötietoja käsitellään Euroopan unionin tai Euroopan
talousalueen ulkopuolelle, TIEKE huolehtii siitä, että sille on lainmukainen
peruste.
9. Rekisterin suojaus

Kaikilla rekisteriä käsittelevillä henkilöillä on rekisterinpitäjän myöntämä
henkilökohtainen käyttöoikeus Logistiikan saavutettavuusdata Teamsryhmään, joka on teknisesti suojattu Mircosoft Teamsin
suojausmenetelmiä käyttäen. Jokaiselle käyttäjälle on määritelty oma
käyttöoikeustaso, mikä varmennetaan Mircosoft Teamsin suomin
käyttäjän tunnistamisen ja suojauksen keinoin.

10. Tarkastus- ja kieltooikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa häntä koskevat rekisterissä olevat
tiedot. Kirjallinen tarkastuspyyntö lähetetään sähköpostitse osoitteeseen
heikki.laaksamo@tieke.fi. Tarkastuspyyntö voidaan myös esittää
henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän toimipaikassa kohdassa 1. mainitussa
osoitteessa. Tarkastuspyynnön voi tehdä maksutta kerran vuodessa.
Rekisteröidyillä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla
yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen heikki.laaksamo@tieke.fi.
Sähköpostiviestinnässä on hyvä käyttää sähköpostiosoitetta, jonka hän
olettaa olevan häntä koskevissa tiedoissa TIEKE:llä. TIEKE voi lisäksi
tarvittaessa pyytää lisätietoja tai -selvitystä henkilöllisyyden
varmentamiseksi.

11. Oikeus tehdä valitus
valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaisille, jos
rekisteröity katsoo, että hänen oikeuksiaan on tietosuoja-asetuksen
valossa loukattu.

12. Tietojen poistaminen

Rekisteröidyllä on oikeus saada poistetuksi häntä koskevat rekisterissä
olevat tiedot. Pyyntö tietojen poistamiseksi tulee lähettää
sähköpostitse osoitteeseen heikki.laaksamo@tieke.fi. Pyyntö tietojen
poistamiseksi voidaan myös esittää henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän
toimipaikassa kohdassa 1 mainitussa osoitteessa.
Sähköpostiviestinnässä on hyvä käyttää sähköpostiosoitetta, jonka hän
olettaa olevan häntä koskevissa tiedoissa TIEKE:llä. TIEKE voi lisäksi
tarvittaessa pyytää lisätietoja tai -selvitystä henkilöllisyyden
varmentamiseksi.
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tietosuojaselosteen
päivittäminen
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TIEKE pidättää oikeuden muuttaa tätä selostetta ilmoittamalla siitä
hankesivulla osoitteessa: https://tieke.fi/hankkeet/logistiikansaavutettavuusdata/ .
Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen.
Tämä seloste on tehty 2.3.2021.
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