Centria-ammattikorkeakoulun oporekisteri
EU-tietosuoja-asetus 679/2016 25.5.2018 alkaen

1. Rekisterinpitäjä
Centria-ammattikorkeakoulu Oy (y-tunnus: 1097805-3)
Talonpojankatu 2, 67100 Kokkola
+358 (06) 868 0200
2. Rekisteriasioita koskevat tiedustelut
Centria-ammattikorkeakoulu / Johanna Essel, Talonpojankatu 2, 67100 Kokkola
johanna.essel@centria.fi tai viestinta@centria.fi
3. Tietosuojavastaavan yhteystiedot
Centria-ammattikorkeakoulu / tietosuojavastaava, Talonpojankatu 2, 67100 Kokkola
tietosuojavastaava@centria.fi, p. (06) 868 0200
4. Rekisterin nimi
Centria-ammattikorkeakoulun oporekisteri
5. Rekisterin käyttötarkoitus
Rekisterin sisältämiä henkilötietoja voidaan käyttää lainsäädännön sallimin tavoin Centriaammattikorkeakoulun asiakas- ja markkinointiviestintään. Henkilörekisterin oikeutus peruste on
rekisteröidyn suostumus.

6. Rekisterin tietosisältö
Rekisterissä voidaan käsitellä seuraaviin tietoryhmiin kuuluvia tietoja:
- Nimi
- Yritys/organisaatio
- Sähköposti
7. Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötietoja kerätään vain rekisteröidyltä itseltään.
8. Tietojen säilyttämisaika
Säilytämme henkilötietoja niin kauan, kunnes rekisteröitynyt itse irtisanoutuu rekisteristä.

9. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Emme myy tai vuokraa tunnistetun käyttäjän henkilötietoja kolmansille osapuolille.
10. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Henkilötietoja (sähköpostiosoite) voidaan siirtää EU-/ETA-alueen ulkopuolelle Yhdysvaltoihin.
Tiedonsiirto on välttämätöntä, koska viestinnässämme voimme käyttää MailChimp palvelua (mm.
uutiskirjeet ja suoramarkkinointi). Tiedot siirretään turvallisesti ja lainmukaisesti EU-U.S. Privacy
Shield-järjestelyn puitteissa tietosuojan riittävyyttä koskevan komission päätöksen mukaisesti.
11. Henkilötietojen käsittelijät
Henkilötietoja voivat käsitellä rekisterinpitäjän työntekijät voimassa olevan tietosuojalainsäädännön
mukaisesti.
12. Rekisterin suojauksen periaatteet
Tietojärjestelmään tallennetut ja niissä käsiteltävät henkilötiedot on suojattu teknisillä toimenpiteillä
ja niiden käyttöoikeudet on rajattu vain niille henkilöille, joiden työnkuvaan tietojen käsittely kuuluu.
13. Rekisteröidyn oikeudet
Olemme sitoutuneita tarjoamaan käyttäjillemme valintoja ja hallintamahdollisuuksia tietosuojaan
liittyen. Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, poistaa ja siirtää häntä koskevia rekisteritietoja.
Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia tietojensa käsittelykieltoa.
Pyynnöt tulee lähettää postitse osoitteeseen Centria-ammattikorkeakoulu Oy / tietosuojavastaava,
Talonpojankatu 2, 67100 Kokkola tai sähköpostilla tietosuojavastaava@centria.fi.
Mikäli rekisteröity haluaa oikaista häntä koskevia rekisteritietoja, voi oikaisupyynnön lähettää
rekisteriä hoitavalle taholle postitse osoitteen Centria-ammattikorkeakoulu / viestintä- ja
markkinointitiimi, talonpojankatu 2, 67100 Kokkola tai sähköpostitse viestinta@centria.fi.
14. Tietosuojaselosteen muuttaminen
Kehitämme palvelujamme jatkuvasti ja pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tätä
tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä palveluissamme. Muutokset voivat perustua myös
lainsäädännön muuttumiseen. Suosittelemme tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön
säännöllisesti.

