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1. Osallistujarekisterin käsittelijä 

Yritys, joka vastaa henkilötietojesi käsittelystä tapahtumassa, on 

Kokouspalvelu ELEN Ky (myöhemmin tekstissä ELEN) 

Savonkatu 1, rak 5 B 

70100 Kuopio 

Y-tunnus: 2484125-0 

sähköposti: sales@elen.fi 

www.elen.fi 

 

2. Yhteyshenkilö osallistujarekisteriä koskevissa asioissa 

 

Pia Sihvonen 

Kokouspalvelu ELEN ky 

Savonkatu 1, rak 5 B 

70100 Kuopio 

pia.sihvonen@elen.fi 

gsm 045 8829567 

 

3. Osallistujarekisterin nimi 

 

Osallistujarekisteri tapahtumaan 

 

4. Osallistujarekisterin käyttötarkoitus 

 

ELEN käsittelee henkilötietoja tämän tietosuojaselosteen ja sovellettavan lainsäädännön 

mukaisesti.  ELEN kerää osallistujarekisterin jokaisesta hoitamastaan tapahtumasta 

käyttäen alihankkijan sähköistä tapahtumanhallintaohjelmistoa, Kongressi. Alihankkija 

Data Prisma Oy. 

 

Osallistujarekisterissä olevia henkilötietoja voidaan käyttää seuraavia tarkoituksia varten: 

 

• osallistujatiedotteet – ja mahdolliset osallistumistodistukset 

• ohjelman muutokset ja näistä tiedottaminen 

• luennoitsijatiedotteet 

• erikoisruokavalio- ja allergiatiedot toimitetaan anonyymisti ruokailupaikkaan tai 

catering-yhtiölle 

• palautelinkin ja osallistumistodistuksen postitus (sähköinen palaute palautuu 

anonyymisti ja todistus automaattisesti palautteen annon jälkeen) 

• virtuaalikokouksen osallistumislinkin ja mahdollisen näyttelylinkin postitus 

sähköisesti 

• muut vastaavat tapahtumaan olennaisesti kuuluvat käyttötarkoitukset ja 

tiedotteet tai postitukset 

• saman järjestäjän seuraavista tapahtumista tiedottaminen 
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5. Rekisterin tietosisältö 

Osallistujarekisteri voi sisältää seuraavia tietoja: 

• etu- ja sukunimi 

• titteli / ammatti 

• ammattiryhmä 

• yritys- ja organisaatiotiedot  

• posti- ja katuosoite sekä postinumero 

• sähköpostiosoite 

• puhelinnumero 

• erikoisruokavaliot ja allergiat 

• tapahtumaan osallistumistiedot ja maksutiedot 

• jäsenyys tiedot 

• laskutusosoitteet ja viitteet 

• muut osallistujan ilmoittamat tiedot  

• tapahtuman järjestäjän edellyttämät osallistujakohtaiset muut tiedot 

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet 

 

Tiedot kerätään osallistujan ilmoittautuessa sähköisesti tapahtumaan tai hänen mahdollisesti 

ilmoittaessaan tapahtumaan tietojaan sähköpostitse tai puhelimitse. 

 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset 

Osallistujarekisterin henkilötiedot luovutetaan ainoastaan tapahtuman järjestäjän nimeämälle 

yhteyshenkilölle. Tällöin luovutetaan nimi, yritys, puhelinnumero, sähköpostiosoite, 

osallistumistiedot ja maksutiedot. 

Tapahtumakohtaisesti osallistujista tehdään osallistujalista, joka jaetaan kaikille samaan 

tapahtumaan osallistuville henkilöille tapahtuman aikana. Osallistujalistassa on etu- ja 

sukunimi sekä organisaatio, ei pääsääntöisesti muita tietoja. Hyväksymispyyntö tietojen 

luovuttamisesta on sähköisellä ilmoittautumislomakkeella. 

Virtuaalikokoukseen osallistuvan nimitiedot ja mahdollisesti sähköpostitiedot näkyvät muille 

käyttäjille, esim. Teams tai zoom-kokoukset. Osallistumalla virtuaalikokoukseen, hyväksyt 

näiden tietojen näkyvyyden. 

ELEN ei käytä osallistujarekisterin tietoja omiin markkinointitoimenpiteisiin eikä myy tai 

luovuta tietoja tapahtuman järjestäjän lisäksi ulkopuolisille organisaatioille. 

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

Alihankkijallamme DataPrisma Oy:llä on oikeus sähköisen palvelun toteuttamista varten 

siirtää henkilötietoja Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen sisällä. Ellei kirjallisesti ole 

toisin sovittu, heillä on myös oikeus siirtää henkilötietoja Euroopan unionin tai Euroopan 

talousalueen ulkopuolelle tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Asiakkaalla on oikeus milloin 

tahansa saada tiedot henkilötietojen käsittelyn sijainnista. 

9. Rekisterin suojauksen periaatteet 

 

Henkilötietojen turvallinen käsittely on meille tärkeää ja noudatamme äärimmäistä 

huolellisuutta. 
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Henkilötietojen käyttöön ja tietojen käsittelyyn ovat oikeutettuja vain ne Kokouspalvelu 

ELENin työntekijät, joilla on työnsä puolesta oikeus käsitellä ko. tietoja sekä sähköisen 

ilmoittautumisjärjestelmän tarjoavan yrityksen tekninen henkilökunta. Tiedot on suojattu 

käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin ja käyttöoikeuksin.  

Säilytämme tapahtumissa sähköisesti keräämämme henkilötiedot alihankkijamme 

tietoturvallisessa pilvipalvelussa (Data Prisma Oy) sovellettavien lakien (esim. kirjanpitolaki, 

verolaki) mukaisen ajan, maksimissaan 6 (kuusi) vuotta. Tapahtumakohtaisesti kerätyistä 

henkilötiedoista poistamme tapahtuman jälkeen automaattisesti sovellettavien lakien kannalta 

tarpeettomat tiedot, esim. erikoisruokavaliot, henkilötunnuksen tai passin numeron 1krt/kk. 

Kaikki tapahtumiin liittyvät, henkilötietoja sisältävät työdokumentit (esim. excel-listat) 

tuhotaan tietoturvallisesti viimeistään 3 (kolme) kuukautta tapahtuman jälkeen Encore -

tietoturvapalvelun avulla. Mahdolliset paperiset muut tulosteet ja näissä olevat henkilötiedot 

tuhotaan säännöllisesti tapahtuman jälkeen Encore -tietoturva palvelun avulla. 

ELENin henkilökunnalla on salassapitosopimus henkilötietojen suhteen.  

10. Oikeus tarkistaa ja muokata osallistujarekisterissä olevia tietoja 

Tapahtuman osallistujarekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä 

on rekisterissä. Tarkistuspyyntö tulee suorittaa kirjallisena rekisterin pitäjälle. Henkilö voi 

koska tahansa pyytää tietojensa päivittämistä lähettämällä siitä sähköisesti viestiä ELENille. 

Mikäli henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumukseen perustuen, rekisteröidyllä on 

oikeus peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla tästä rekisterinpitäjälle kirjallisesti. 

Henkilötiedot poistetaan ainoastaan niiltä osin kuin lainsäädäntö sen sallii. 

11. Yhteydenotot 

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen 

liittyvissä tilanteissa rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä sähköpostilla ELENin yhteyshenkilöön, 

joka on mainittu tämän tietosuojaselostaan alussa. 

 

 

 

 

 

 

 

 


