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TMFG:n sidosryhmätapahtumien yhteystietorekisterin
tietosuojaseloste
Tämä tietosuojaseloste kuvaa sidosryhmätapahtumiemme yhteystietorekistereiden tietosisällön sekä
yhteystietojen käsittelyn käytäntömme.

Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot
Traffic Management Finland Oy (TMFG)
Palkkatilanportti 1, 00240 Helsinki
Puh. 029 450 7000
www.tmfg.fi

Yhteyshenkilö tietosuoja-asioissa
Tiina Häyhä
Traffic Management Finland
tiina.hayha@tmfg.fi

Mitä tietoja keräämme?
Keräämme sidosryhmätapahtumiimme kutsuttavien henkilöiden yhteystietoja, joita ovat organisaation nimi,
henkilön nimi, postiosoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero. Lisäksi kokoamme Lyytitapahtumajärjestelmään tilaisuuksien ilmoittautuneiden henkilöiden nimet, yhteystiedot sekä tapahtumien
tarjoiluihin vaikuttavat tiedot erikoisruokavalioista.
Lyyti-tapahtumajärjestelmän rekisteriselosteet löydät Lyyti-järjestelmän verkkopalvelusta tämän linkin takaa:
https://www.lyyti.com/fi/rekisteriseloste

Mistä keräämme yhteystiedot?
Kokoamme sidosryhmätapahtumiimme kutsuttavien henkilöiden yllä luetellut yhteystiedot julkisista lähteistä,
kuten yritysten ja organisaatioiden verkkosivuilta sekä julkisessa verkossa olevista hakemistoista.
Täydennämme luetteloa Traffic Management Finlandin ja sen tytäryhtiöiden toimintaan liittyvien
yhteistyökumppaneiden henkilöiden yhteystiedoilla.

Mihin yhteystietoja käytetään ja mihin käsittely perustuu?
Yhteystietoja käytetään kutsuttaessa vieraita TMFG:n sidosryhmätilaisuuksiin ja markkinointitapahtumiin.

Miten tietoja säilytetään?
Yhteystietoja säilytetään teknisesti suojattuina. Fyysinen pääsy tietoihin on estetty kulunvalvonnan sekä
muiden turvatoimien avulla. Pääsy tietoihin vaatii riittävät oikeudet, sekä monivaiheisen tunnistautumisen.
Luvattomalta pääsyltä estetään myös mm. palomuurien ja teknisen suojautumisen avulla. Rekisteritiedot
varmuuskopioidaan turvallisesti ja ne ovat palautettavissa tarpeen tullen. Tietoturvan taso auditoidaan
toistuvin väliajoin joko ulkoisen tai sisäisen auditoinnin avulla.
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Yhteystietoja säilytetään niin kauan kuin se on tarpeen tässä selosteessa kuvattujen käyttötarkoitusten
toteuttamiseksi.

Kuka käsittelee yhteys henkilötietoja?
Rekisteritietoihin pääsee käsiksi ainoastaan rekisterinpitäjä ja erikseen nimetyt tekniset henkilöt. Näiden
lisäksi ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käsitellä ja ylläpitää rekisterin tietoja. Käyttäjiä sitoo
vaitiolovelvollisuus.
TMFG ei luovuta keräämiään yhteystietoja konsernin ulkopuolelle.

Mitä oikeuksia rekisteröidyllä on?
TMFG:n sidosryhmätilaisuuksien yhteystietorekisteriin sisältyvillä henkilöillä on:

-

oikeus tarkastaa omat tietonsa
oikeus pyytää yhteystietojen oikaisemista, päivittämistä tai poistamista
oikeus saada jäljennös yhteystiedoistaan

Näin voit vaikuttaa tietojen käyttöön
Kun haluat käyttää oikeuksiasi, osoita kirjallinen pyyntö rekisterinpitäjälle tämän selosteen alussa olevaan
sähköpostiosoitteeseen. Pyynnön tulee olla riittävällä tavalla yksilöity, jotta se voidaan käsitellä.
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