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Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Miksi käsittelemme henkilötietojasi

Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn tilausten, ilmoittautumisten, yhteydenottojen, asioinnin, markkinoinnin, raportoinnin,
palautekyselyiden ja muiden tapahtumakohtaisen asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä ja
mahdollistamiseksi.
Mikäli rekisteröityjä ei toimita pyydettyjä tietoja siltä osin kuin tiedot liittyvät tapahtumaan ilmoittautumiseen, Rekisterinpitäjä ei
voi ottaa vastaan rekisteröityjän ilmoittautumista eikä sitoutua tapahtumaan osallistumista koskevaan rekisterinpitäjän ja
rekisteröidyn väliseen sopimukseen.
Rekisteröityjä voi suostumuksellaan hyväksyä henkilötietojen käytön myös markkinointitoimenpiteisiin, kuten kohdennettuna
markkinointina liittyen esimerkiksi vastaaviin tapahtumiin, valmennuksiin, työpajoihin, rekrytointiin ja muihin yritystä (tai
organisaatiota) kiinnostaviin aktiviteetteihin.
BusinessOulu kehittää liiketoimintaansa jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä
palvelussa. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. BusinessOulu suosittelee rekisteröityjä tutustumaan
tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.
Miksi saamme käsitellä henkilötietojasi

Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn antaman suostumuksen perusteella. Suostumus henkilötietojen käsittelyyn pyydetään
tapahtumaan ilmoittautumisen yhteydessä.
Tapahtumaan rekisteröityvä hyväksyy, että tapahtumia voidaan taltioida (valokuvaus, videokuvaus), ja taltiointeja voidaan käyttää
tapahtuman viestinnässä ja markkinoinnissa tapahtuman aikana ja sen jälkeen.
Rekisterin henkilötietojen käsittely toimeksiantosopimuksella (toimeksiantosopimuksella käsiteltävät henkilötiedot ja käsittelyn kesto)

Ei käsittelyä toimenksiantosopimuksella.

Käytämmekö päätöksenteossa automaattista profilointia

Emme käytä päätöksenteossa automaattista profilointia.
Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot
Rekisterinpitäjä

Rekisterinpitäjän yhteystiedot

Rekisterinpitäjän edustaja

Rekisterinpitäjän edustajan yhteystiedot

Marko Sulonen

PL 22, 90015 Oulun kaupunki

BusinessOulun tietosuojavastaava

bo.tietosuojavastaavat@ouka.fi

Business Oulu -liikelaitoksen johtokunta
BusinessOulu, elinkeinopalvelut

PL 22, 90015 Oulun kaupunki
marko.sulonen@businessoulu.com

Tietosuojavastaava

Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Käsiteltävät henkilötiedot

Mitä henkilötietoja käsittelemme

Rekisteröidyn itsensä syöttämät ilmoittautumistiedot tapahtumaan saattavat sisältävät mm. seuraavia tietoja: nimi, sähköposti,
puhelinnumero, osoite, syntymäaika. Erityisiä henkilötietoja ovat mahdolliset tapahtumaan ilmoittautuneen ilmoittamat
allergiatiedot.
Kuinka pitkään säilytämme henkilötietojasi/säilyttämisajan määrittämiskriteerit

Tietoja säilytetään kunnallisten asiakirjojen säilytysaikasuositusten mukaisesti. Henkilötietoja säilytetään kolme vuotta tapahtuman
päättymisen jälkeen. Tiedot poistetaan, kun yllä mainittu aika on umpeutunut tai erikseen rekisteröidyn pyynnöstä. Mikäli kyseessä
on hankkeen järjestämä tapahtuma ja rahoittaja on edellyttänyt säilyttämään allekirjoitetun osallistujalistan, säilytetään se
tietoturvallisesti ja rahoittajan erikseen määrittämän ajan.
Mistä käsittelyssä tarvittavat henkilötiedot saadaan

Rekisteröidyn ilmoittamat tiedot ja mahdolliset tiedot BusinessOulun asiakkuudenhallintajärjestelmästä.
Tietojen siirrot ja luovutukset

Säännönmukaiset siirrot ja luovutukset

Tiedot tallennetaan BusinessOulun asiakkuudenhallintajärjestelmään. Rekisteritietoja voidaan jakaa organisaation sisällä, sekä
tapahtuman järjestelyihin liittyvien yhteistyökumppaneiden kesken.
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Tietojen siirto tai luovuttaminen EU:n tai Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle ja sen perusteet

Emme siirrä tai luovuta tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
Rekisteröidyn oikeudet

Sinulla on oikeus:
• tarkastaa itseäsi koskevat tiedot
• pyytää tietojesi oikaisemista
• vaatia tietojesi poistamista (ei koske lakisääteisiä tehtäviä)
• vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista
• vastustaa henkilötietojesi käsittelyä
• pyytää itse toimittamiesi henkilötietojen siirtämistä
rekisterinpitäjältä toiselle
• oikeus peruuttaa antamasi suostumus, mikäli henkilötietojen
käsittely perustuu suostumukseen
• olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi

Postiosoite
Oulun kaupunki
Kirjaamo
PL 71, 90015 Oulun kaupunki

Käyntiosoite
Kansankatu 55 A
Oulu

Rekisteröidyn oikeuksiin liittyvät pyynnöt

Rekisteröidyn oikeuksiin liittyvät pyynnöt osoitetaan:
Oulun kaupungin kirjaamo
PL 71
90015 Oulun kaupunki
Käyntiosoite: Kansankatu 55 A
Sähköinen pyyntö osoitetaan:
kirjaamo@ouka.fi
Rekisteröidyllä on oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun
käsiteltäväksi, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien
henkilötietojen käsittelyssä rikotaan sitä koskevaa lainsäädäntöä.
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