
24.11.2017

Tampere-talo Oy

    Tampere-talo Oy
     Yliopistonkatu 55 / PL16, 33101 Tampere
     puh. 03 243 4111
     Y-Tunnus 0706363-7 / ALV rek.

1

REKISTERISELOSTE

Rekisterinpitäjä Tampere-talo Oy, y-tunnus 0706363-7
Yliopistonkatu 55, 33100 Tampere

Rekisteri Extranet, asiakkaan tilausjärjestelmä tilaisuuksien
lisävarusteille. Palvelu tuotetaan Snowball Factory Oy:n
toimittamana Saas-palveluna.

Rekisterin
vastuuhenkilö

Nimi: Jyri Tervakangas, tuotantosuunnittelija
Puhelinnumero: 050 388 7143
Sähköposti: jyri.tervakangas@tampere-talo.fi

Henkilötietojen
käsittelijät

Asiakkuuspäälliköt, myyntipäällikkö/yritysmyynti,
kokouskoordinaattorit, tuotantosuunnittelijat ja taloushallinnon
assistentti

Sopimuksiin
perustuva
henkilötietojen
käsittely

Snowball Factory Oy, järjestelmän toimittaja, joka
ongelmatapausten selvittämiseksi käsittelee järjestelmässä
olevia tietoja.

Käyttötarkoitus Asiakassuhdetiedot
 Henkilöstö- ja palkkahallinto
 Turvallisuus ja valvonta
 Mahdollinen asiakassuhde
 Muu syy, joka on: tilaisuuksien varustetilaukset

Rekisterin tietosisältö
tarkoituksenmukainen
ja perusteltu

Henkilön nimitunniste
 Kuva
 Osoite- tai muut sijaintitiedot (esim. käyttäjätunnus, puhelinnumero)
 Henkilötunnus
 Pankkitiedot
 Muu henkilötieto, joka on:

Tietosisällön tarkempi
kuvaus tarvittaessa Osoitelomakkeella kerätyt yhteystiedot

Tiedon säilytysaika- ja
tapa

korkeintaan 1 kk
 3 kk
 6 kk
 12 kk
 yli 1 v – 10 v
 Muu:

Tietojen hävittäminen järjestelmästä tapahtuu tämän jälkeen
automaattisesti.

Kerättävän tiedon
tietolähde

henkilö itse
 toinen rekisteri (it-järjestelmä tai manuaalinen)
 Muu (esim. sopimus):

Suostumuksen
todentaminen

Henkilö itse aktivoi käyttäjätunnukset järjestelmään.



24.11.2017

Tampere-talo Oy

    Tampere-talo Oy
     Yliopistonkatu 55 / PL16, 33101 Tampere
     puh. 03 243 4111
     Y-Tunnus 0706363-7 / ALV rek.

2

Tietojen täsmällisyys Tietojen paikkansa pitävyys tarkistettu (pvm.): 24.11.2017

Tietojen tarkoituksen mukaisuus tarkistettu (pvm): 24.11.2017

Säilytys ja tietoturva Tiedot on tallennettu palveluntarjoajan hallitsemaan
palvelinjärjestelmään. Tiedot on tallennettu tietoturvallisesti ja
varmuuskopioidaan päivittäin. Tietoja ei luovuteta kolmansille
osapuolille.

Henkilötietojen
luovuttaminen,
poistaminen,
muuttaminen ja
tarkistaminen

Henkilötiedot voidaan muuttaa, poistaa tai luovuttaa toiseen
rekisteriin rekisterissä olevan henkilön omasta (todennetusta)
pyynnöstä. Tämä tehdään yhden kuukauden sisällä pyynnön
esittämisestä ja sen oikeaksi toteamisesta. Nämä pyynnöt ja
omien tietojen tarkistamispyynnöt esitetään rekisteri-
selosteessa mainitulle rekisterin vastuuhenkilölle.
Tietoja ei missään olosuhteissa toimiteta EU- tai ETA-alueen
ulkopuolelle.

Mahdolliset
tietoturvaloukkaukset

Rekisterinpitäjä ilmoittaa viranomaisille mahdollisista
tietoturvaloukkauksista 72 tunnin kuluessa tietoturva-
loukkauksen ilmitulosta.
Mikäli tietoturvaloukkaus aiheuttaa korkean riskin rekisterissä
olevien henkilöiden oikeuksille tai vapauksille, ilmoitetaan
siitä myös ko. henkilöille viipymättä.


