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1 
Rekisterinpitäjä 

Nimi (y-tunnus) 
Kuntien Tiera Oy, 2362180-3 

Osoite 
Tammasaarenkatu 1, 00180 Helsinki 

Muut yhteystiedot 
Puh. 020 734 7777 (vaihde), info@tiera.fi 

2 
Yhteyshenkilö rekisteriä 
koskevissa asioissa 

Nimi 
henkilöstöpäällikkö Jarkko Sanisalo 

Sähköpostiosoite 
he@tiera.fi 

3 
Rekisterin nimi 

Kuntien Tiera Oy:n alumnirekisteri 

4 
Henkilötietojen käsittelyn 
tarkoitus 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on alumniyhteistyön hoitaminen, 
markkinointi ja viestintä.  

Muutoin rekisterin henkilötietojen käsittely perustuu asialliseen yhteyteen tai 
sellaisen sopimuksen täytäntöönpanoon, jossa rekisteröity on osallisena. Käsittelyn 
perusteena on Tieran oikeutettu etu silloin, kun kyseessä on liiketoiminta ja 
käsitellään potentiaalisten asiakkaiden tietoja. 

5 
Henkilötietojen 
säilytysaika 

Henkilötietoja säilytetään niin kauan, kun niiden käyttötarve on edelleen olemassa.  

Mikäli rekisteröity pyytää poistamaan itseään koskevat henkilötiedot, ne poistetaan 
rekisteristä. Mikäli henkilö peruu suostumuksensa tietojensa käyttämiseen tietyssä 
tarkoituksessa, tämä merkitään järjestelmään kyseisen henkilön tietoihin. 

6 
Rekisterin tietosisältö 

Rekisteröidyn ilmoittamat nimitiedot, syntymäaika, puhelinnumero, sähköpostiosoite, 
osoitetiedot, viimeinen työssäolopäivä rekisterin pitäjään, viimeisin tehtävä 
rekisterinpitäjän palveluksessa, rekisterööidyn työsuhteen päättymisen syy, 
rekisteröidyn ilmoittamat kiinnostuksen kohteet. 

Järjestettäviin tapahtumiin osallistuvien osalta henkilötietojen käsittely perustuu 
suostumukseen, jonka rekisteröidyt ovat antaneet tapahtumaan ilmoittautumisen 
yhteydessä. 

7 
Säännönmukaiset 
tietolähteet 

 

Rekisteröity itse. 

8 
Tietojen säännön 
mukaiset luovutukset 

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta mihinkään ilman lainmukaista suostumusta.  

Tietoja luovutetaan poliisille rikosilmoitusmenettelyn kautta niissä tapauksissa, 
joissa on tapahtunut tai epäillään tapahtuneen rikos tai vahinkotapauksissa 
tarvittaessa vakuutusyhtiölle.  
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Tietoja luovutetaan myös työtapaturman, häirinnän, ahdistelun tai muun 
epäasiallisen käytöksen selvittämiseksi ja toteennäyttämiseksi työaikana yhtiön 
johtoon kuuluville.  

9 
Tietojen siirto EU:n tai 
ETA:n ulkopuolelle 

Rekisterin tietoja ei siirretä EU:n eikä ETA:n ulkopuolelle. 

10 
Rekisterin suojauksen 
periaatteet 

A Manuaalinen aineisto 
Ei manuaalista aineistoa. 

B ATK:lla käsiteltävät tiedot 
Digitaalisessa muodossa rekisteri on suojattu riittävällä suojauksella ja salauksella. 
Rekisteriä säilytetään lukitussa tilassa, johon on pääsy vain tallennuspalvelun 
ylläpitoon oikeutetuilla henkilöillä. Tiedot tuhotaan tallentamalla niiden päälle uutta 
tietoa. 

Tietojen käyttö tapahtuu selaamalla tietoja tietokoneella tai reaaliaikaisesti 
mobiilikäyttöliittymällä. 

11 
Tarkastusoikeus 

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa henkilötietorekisteriin talletetut tietonsa.  

Tarkastuspyyntö tehdään kirjallisesti ja allekirjoitettuna kohdassa 2 mainitulle 
rekisteristä vastaavalle yhteyshenkilölle. 

12 
Oikeus vaatia tiedon 
korjaamista 

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen 
tiedon korjaamista. 

Tarkastuspyyntö tehdään kirjallisesti ja allekirjoitettuna kohdassa 2 mainitulle 
rekisteristä vastaavalle yhteyshenkilölle. 

13 
Muut henkilötietojen 
käsittelyyn liittyvät 
oikeudet 

Täyttämällä työhakemuksen työnhakija hyväksyy tietojen tallennuksen ja niiden 
käytön. 

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä itseään koskevia 
tietoja. 

Ilmoitus kiellosta tulee tehdä kirjallisesti ja allekirjoitettuna kohdassa 2 mainitulle 
rekisteristä vastaavalle yhteyshenkilölle. 

 

 

 

 

 

  


