TIETOSUOJASELOSTE FOCUS LOCALIS RY:N JA HALLINNON TUTKIMUKSEN SEURAN GRADUPALKINTO 2020

1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö
Rekisterinpitäjä:
Sähköposti:
Yhteyshenkilö:

Focus Localis ry
sihteeri@focuslocalis.fi
Yhdistyksen sihteeri

2. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus
Rekisterin käyttötarkoituksena on tallentaa Hallinnon Tutkimuksen Seuran ja Focus Localis ry:n yhteistä
gradupalkintoa varten ehdolle asetettujen pro gradu -opinnäytetöiden tekijöiden ja ohjaajien yhteystiedot.
Tiedot tallennetaan, jotta palkinnon voittajaan voidaan olla yhteydessä ja muuta mahdollista
gradupalkintoon liittyvää yhteydenpitoa varten.
3. Käsiteltävät henkilötiedot
Rekisteri käsittää ehdolle asetettujen pro gradujen tekijöiden sekä ohjaajien nimet sekä yhteystiedot
(sähköposti ja/tai puhelinnumero).
4. Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötietoja kerätään gradun ehdolle asettavalta henkilöltä. Jos joku muu kuin gradun tekijä itse asettaa
työn ehdolle, tulee hänellä olla gradun tekijän suostumus ilmoittaa tämän henkilötiedot.
5. Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva
Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot kerätään Webropol-lomakkeen avulla. Lomakepalveluun pääsy on
lomakkeen luojalla ja se on suojattu salasanalla. Lomakepalvelun lisäksi tiedot säilytetään Focus Localis ry:n
OneDrive -pilvipalvelussa salasanoin ja käyttäjätunnuksin suojattuna. Henkilötiedot on suojattu
ulkopuoliselta käytöltä ja niihin on pääsy vain erikseen nimetyillä henkilöillä. Kyseisillä henkilöillä on
käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat. Focus Localis ry:n OneDrive tilin käyttöoikeus on
yhdistyksen sihteerillä, jäsensihteerillä sekä toimitussihteerillä.
6. Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot
Ehdolle asetettujen pro gradu -töiden nimet sekä tekijän nimi (ei yhteystietoja) voidaan listata
läpinäkyvyyden vuoksi Focus Localis ry:n ja Hallinnon Tutkimuksen Seuran verkkosivuille.
7. Henkilötietojen säilytysaika
Henkilötiedot säilytetään rekisterissä kunnes gradupalkinto on jaettu. Sen jälkeen yhteystiedot
(puhelinnumero, sähköpostiosoite) poistetaan rekisteristä. Ehdolle asetettujen opinnäytetöiden tekijöiden
nimet voidaan kuitenkin pitää yhdistysten verkkosivuilla gradupalkintokilpailun läpinäkyvyyden lisäämiseksi.
8. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä
on
oikeus
koska
tahansa
vastustaa
henkilötietojensa
käsittelyä
suoramarkkinointitarkoituksiin. Rekisteröity voi antaa yhdistykselle kanavakohtaisia suoramarkkinointia
koskevia suostumuksia ja kieltoja (esimerkiksi kieltää sähköpostitse lähetettävät markkinointiviestit).
Lisäksi rekisteröidyllä on lähtökohtaisesti oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin
tahansa:
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saada tieto henkilötietojensa käsittelystä;
saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat Focus Localis ry:n käsittelemät
henkilötiedot;
vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä;
vaatia henkilötietojensa poistamista;
peruuttaa suostumuksensa ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin kuin henkilötietojen
käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen;
vastustaa henkilötietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä
perusteella siltä osin kuin henkilötietojen käsittelyperusteena on Focus Localis ry:n oikeutettu etu;
saada henkilötietonsa koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle
edellyttäen, että rekisteröity on itse toimittanut kyseiset henkilötiedot Focus Localis ry:n, Focus
Localis ry käsittelee kyseisiä henkilötietoja henkilön suostumuksen perusteella ja käsittely
suoritetaan automaattisesti; ja
vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista.

Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö tämän
tietosuojaselosteen Yhteydenotot-kohdan mukaisesti. Focus Localis ry voi pyytää rekisteröityä tarkentamaan
pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä. Focus
Localis ry voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.
9. Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle
Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen Euroopan
Unionin jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa rekisteröidyn asuinpaikka tai työpaikka sijaitsee, mikäli
Rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojalainsäädännön
mukaisesti.
10.Yhteydenotot
Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut
yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse Focus Localis ry:n sihteerille osoitteeseen sihteeri@focuslocalis.fi.
11.Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen
Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä
tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 6.6.2020.
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