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Käsittelyn tarkoitukset
Tietojen kerääminen:
-

yrityskontaktit, rekisteri WAU ry:n toiminnan, lasten liikunnan ja muun harrastus- ja
kerhotoiminnan viestintää, yritysliikunta palveluiden suoramarkkinointia

Tallentaminen, säilyttäminen ja tuhoaminen:
-

-

WAU ry:n toiminta ja palvelut koskee toiminnasta vastaavia tahoja ja henkilöitä sekä muita
WAU ry:stä tai WAU ry:n toiminnasta kiinnostuneita. Ko. henkilöiden tiedot kertyvät
manuaalisesti ja sähköisesti eri lähteistä WAU ry:n yrityskontaktit -rekisteriin
rekisteriä säilytetään vähintään kuluva vuosi ja 2 seuraavaa vuotta
Sen jälkeen tiedot tallennetaan vain tilastointia varten
Kohdennettavat henkilötiedot poistetaan

Yrityskontaktit -rekisteri kertyy seuraavista lähteistä:
-

Henkilöiltä itseltään heidän rekisteröityessään WAU ry:n uutiskirjeen tilaajaksi www.wau-ry.fi
-sivuston kautta
WAU ry:n henkilöstön manuaalisesti keräämällä eri tietolähteistä (mm. Fonecta ja Linkedin)
WAU ry:n lahjoittajilta heidän hyväksyessään uutiskirjeen vastaanoton lahjoitusta tehdessä
(ks. erillinen lahjoittajia koskeva seloste tietojen käsittelytoimista)
Puhelin- tai sähköpostikeskusteluissa yhdessä sovitusti rekisterinpitäjän kanssa
Yhteistyötapaamisista

Yrityskontaktit -rekisteristä on aina mahdollista poistua ilmoittamalla tästä rekisterin ylläpitäjälle.
Tietojen muokkaaminen, muuttaminen:
-

Yrityskontaktihenkilö voi pyytää poistamaan tai muokkaamaan tietonsa milloin vain
ilmoittamalla siitä tietosuojayhteyshenkilölle
. Viestintäkäyttö:
WAU ry voi lähettää viestejä WAU ry:n toimintaa, lasten liikuntaa ja harrastus-/kerhotoimintaa
koskien. Viestin lähettäjänä on WAU ry
Suoramarkkinointiin, suostumuksen antaneille
Luovuttaminen:
-

WAU ry ei luovuta Yritysrekisterin tietoja muille osapuolille

Kuvaus rekisteröityjen ryhmistä:
-

Yrityksen ja sen hallituksen päättävissä rooleissa olevat henkilöt
Henkilöstö
Viestintä
Markkinointi
Myynti
Talous
Vapaa-aika

Kuvaus henkilötietoryhmistä:
Yritysrekisteri kerää seuraavat tiedot
Yritys
Nimi
Asema yrityksessä
Sähköpostiosoite
Puhelinnumero (työ)
Vastaanottajaryhmät:
-

Tietoja ei luovuteta muille vastaanottajille.

Kolmannet maat ja kansainväliset järjestöt, joihin tietoja siirretään tai tieto siitä, ettei henkilötietoja
siirretä kolmansiin maihin tai kansainvälisiin järjestöihin:
-

Tietoja ei siirretä

Asianmukaisia suojatoimia koskeva dokumentaatio, jos henkilötietoja siirretään kolmansiin maihin tai
kansainvälisiin järjestöihin tietosuoja-asetuksen 49 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa
tarkoitetulla siirrolla:
-

Tietoja ei siirretä kolmansiin maihin tai kansainvälisiin järjestöihin

Tietojen säilytysajat, tai sen määrittämisen kriteerit:
-

Tietoja säilytetään lähteestä riippuen kahdesta viiteen vuotta, jonka jälkeen WAU ry on
velvollinen hävittämään tiedot

Kuvaus tietosuoja-asetuksen 32 artiklan 1 kohdan mukaisista teknisistä ja organisatorisista
turvatoimista:
-

Rekisteriä ei säilytetä manuaalisesti
Tiedot on tallennettu sähköisesti ja ne on suojattu asianmukaisesti, eikä siihen pääse käsiksi
kuin rekisteriä hoitavat henkilöt
Rekisterin ylläpitäjä ei luovuta tietoja eteenpäin muille osapuolille, vaan niitä käytetään vain
tarkoituskohdan mukaisesti

