Tapahtumien tietosuojailmoitus
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01.03.2021

Hienoa, että olet ilmoittautumassa Silta omannäköiseen elämään -hankkeen järjestämään
tapahtumaan tai webinaariin.
Tässä ilmoituksessa kerromme henkilötietojesi käsittelystä osana tapahtuman ja webinaarin
järjestämistä.

1. Rekisterinpitäjä

Eteva kuntayhtymä
PL 43, 04601 Mäntsälä
Puh. 020 692 100

Yllä mainittu organisaatio päättää ja vastaa henkilötietojen käsittelystä tässä ilmoituksessa
kerrottua tarkoitusta varten eli on näiden tietojen osalta rekisterinpitäjiä.

2. Yhteyshenkilö Silta omannäköiseen elämään -hankkeen tapahtumiin liittyen

Nimi: Miia Koski
Puhelinnumero: 040 304 7404
Sähköposti: etunimi.sukunimi@eteva.fi

3. Mitä henkilötietoja käsittelemme ja millä perusteella?

Tiedot kerätään sinulta itseltäsi omaan suostumukseesi perustuen tapahtumaan
ilmoittautumisen yhteydessä. Näitä tietoja ovat nimi, yhteystiedot webinaarilinkin
lähettämiseksi, edustamasi organisaatio sekä tapahtumaan osallistumistiedot. Kysyttävät
tiedot voivat vaihdella tapahtumasta riippuen, kuitenkin vain välttämättömät ja tarpeelliset
tiedot kerätään. Tiedot kerätään suoraan ilmoittautumisen yhteydessä
tapahtumakohtaisten Webropol-lomakkeiden kautta. Myös sähköpostitse, puhelimitse tai
tapaamisessa ilmoittamiasi tietoja voidaan tallentaa, mikäli niillä on vaikutusta järjestelyihin.
Sinun on hyvä tietää, että webinaareja voidaan tallentaa.

4. Mihin tarkoituksiin henkilötietojasi käytetään?
Ilmoittautumiseen liittyviä henkilötietojasi käytetään osallistumislinkin lähettämiseen.
Tallenteita voidaan julkaista Eteva kuntayhtymän Silta omannäköiseen elämään -hankkeen
verkkosivuilla, sosiaalisen median tileillä, osana valtakunnallisen Vammaisten henkilöiden
henkilökohtaisen budjetoinnin kokeiluhankkeen julkaisuja tai muissa hankkeeseen liittyvissä
julkaisuissa.
Hankkeen järjestämistä tilaisuuksista voidaan raportoida osallistujien yhteislukumäärä ja
mitä tahoa osallistuja edustaa (esimerkiksi asiakas, omainen, kunta, järjestö,
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yksityinenpalveluntuottaja, oppilaitos, opiskelija). Henkilötietoja ei muilta osin siirretä
kolmansille.

5. Tietojen säilytys ja kenellä on pääsy henkilötietoihisi?
Tilaisuuksiin osallistumiseen tarvittavia tietoja säilytetään Webropoliin luodun tapahtuman
tiedoissa.
Silta omannäköiseen elämään -hankkeella on oma kansio Webropolissa. Webinaaritallenteita
säilytetään Eteva kuntayhtymän levyasemalla. Näihin kumpaankin on pääsy hankkeen
työntekijöillä ja viestintäpäälliköllä. Hanketyöntekijät toimivat myös webinaarien ja
tapahtumien järjestäjinä.

6. Kuinka kauan henkilötietojasi käsitellään ja arkistoidaanko tiedot?
Ilmoittautumiseen liittyviä henkilötietojasi käsitellään osallistumislinkin lähettämiseen
tarvittavan ajan ja edellä mainittujen raportointitietojen kokoamiseksi. Tietoja ei arkistoida,
vaan ne poistetaan hankkeen päättyessä 31.12.2021.
Tallenteet jäävät pysyvästi Eteva kuntayhtymän levyasemalle. Mikäli tallenteita julkaistaan,
voivat ne jäädä pysyvästi internettiin, sosiaalisen median kanaville tai muuhun
julkaisukanavaan.

7. Siirretäänkö henkilötietojasi EU/ETA alueen ulkopuolelle ja kuinka tiedonsiirrot on suojattu?
Henkilötietoja ei siirretä EU/ETA alueen ulkopuolelle.

Tietoa oikeuksistasi rekisteröitynä löydän Etevan internetsivuilta Oikeutesi - Eteva

