
     TIETOSUOJASELOSTE 

    Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 § 
Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen 
täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 

Laatimispäivä  
      

 
 

1a 
Rekisterin- 
pitäjä 

Nimi 

Tampereen Seudun Uusyrityskeskus ry, 0999875-1 

Osoite 

Kalevantie 2 C, 33100 Tampere 

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 

p 0505658000, toimisto@ensimetri.fi 

2 
Yhteyshenki- 
lö rekisteriä 
koskevissa 
asioissa 

Nimi 

Kaj Heiniö 
Osoite 

Kalevantie 2 C, 33100 Tampere 

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 

p. 0503715030, kaj.heinio@ensimetri.fi 

3 
Rekisterin 
nimi 

Learn2Earn -Työllistymisen ja yrittäjyyden valmiusjoukot - asiakasrekisteri      

4 
Henkilötieto- 
jen käsittelyn 
tarkoitus 
 
 
 
 
 
 

Kerättäviä henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden ylläpitoon ja hoitoon sekä palvelun 
edellyttämien yhteydenottojen hoitamiseen. 

 

 

 

5 
Rekisterin 
tietosisältö 

Henkilön nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero 

Yrityksen nimi, yrityksen osoite ja y-tunnus 

6 
Säännönmu- 
kaiset tieto- 
lähteet 

Tietoja kerätään henkilöltä itseltään, Ensimetrin asiakasrekisteristä, YTJ-tietokannasta, yritysten 
verkkosivuilta sekä asiakastietoja toimittavilta yhteisöiltä. 

 

Kaikissa valmennuksissa ja tapahtumissa kierrätetään osallistujalista, jossa näkyy osallistujan nimi. 
Tapahtumissa valokuvataan ja kuvia käytetään Ensimetrin sosiaalisessa mediassa. 

 

Kotisivuillamme käytetään evästeitä. Evästeitä ja niiden avulla kerättäviä tietoja käytetään 
palveluiden tehokkuuden ja käyttäjäystävällisyyden parantamiseksi. Evästeiden avulla kerätään 
tietoja siitä kuinka kävijät liikkuvat ja käyttäytyvät verkkosivuilla. Evästeet ovat tarpeellisia joidenkin 
rekisterinpitäjän tarjoamien internetpalveluiden toimivuudelle, emmekä takaa palveluiden toimivuutta 
ellei evästetoiminnallisuus ole käytössä.  Evästeiden avulla kerättyjä tietoja hyödynnetään viestinnän 
ja markkinoinnin kohdentamisessa sekä markkinointitoimenpiteiden optimoinnissa. 
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7 
Tietojen 
sään- 
nönmukaiset 
luovutukset 

Rekisterinpitäjä voi luovuttaa tietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa 
rajoissa muun muassa rekisterinpitäjän valikoimille yhteistyökumppaneille markkinointitarkoituksiin, 
ellei rekisteröity ole kieltänyt tietojensa tällaista luovuttamista. 

8 
Tietojen 
siirto 
EU:n tai 
ETA:n 
ulkopuolelle 
 

Tietoja voidaan siirtää EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle henkilötietolain sallimalla tavalla. 

9 
Rekisterin 
suojauksen 
periaatteet 

A Manuaalinen aineisto 

Tulosteina olevia henkilötietoja säilytetään rekisterinpitäjän toimitiloissa, tilat on lukittu, tiloissa on 
kulunvalvonta. 

B ATK:lla käsiteltävät tiedot 

Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse. Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla ja 
käyttäjätunnuksin sekä salasanoin. Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa 
olevilla ja muilla määritellyillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. 

10 
Tarkastus- 
oikeus 

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26-28 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja 
henkilötietorekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna 
osoitteeseen: toimisto@ensimetri.fi  

11 
Oikeus vaatia 
tiedon 
korjaamista 
 

Henkilötietolain 29 §:n mukaisesti rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti 

tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn 

tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.  

 

Pyyntö tiedon korjaamisesta on toimitettava kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen: 
toimisto@ensimetri.fi  

12 
Muut henkilö- 
tietojen käsit- 
telyyn liitty- 
vät oikeudet 
 

Henkilötietolain 30 §:n mukaan rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä 
itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinontia sekä markkina- ja 
mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatreikkelia ja sukututkimusta varten. 

 

Kielto tietojen käsittelemisestä on toimitettava kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen: 
toimisto@ensimetri.fi  

 


