Tietosuojaseloste
Jäsenrekisteri/Marketanpuiston näyttelypuisto
1. Rekisterinpitäjä
Marketanpuiston ystävät ry (Y-tunnus: 1800534-4)
Pehtorinkuja 3
02940 Espoo
puh: 044 739 7647

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö
Marketanpuiston toiminnanjohtaja Märta Angervuori
c/o Marketanpuiston ystävät ry
Pehtorinkuja 3
02940 Espoo
puh: 044 739 7647

3. Rekisterin nimi
Marketanpuiston ystävät ry:n ja Marketanpuiston jäsenyritysten väliseen toimintaan liittyvä rekisteri.

4. Rekisterin käyttötarkoitus
Henkilötietoja käsitellään asiakkuuteen ja asialliseen yhteyteen perustuvan suhteen hoitamiseen. Tällä
tarkoitetaan nimenomaan jäsenten tuotteiden ja osaamisen markkinointia. Rekisteriä käytetään myös
asiakasviestintään, laskutukseen sekä rekisterinpitäjän toimintojen kehittämiseen. Rekisteriä käytetään
näyttelyosastoihin liittyvien asioiden tiedottamiseen jäsenyrityksille. Rekisteriä käytetään myös
Marketanpuiston tapahtumien suunnitteluun ja koordinointiin. Rekisteri ei ole julkinen.

5. Rekisterin sisältämät tiedot
Rekisteri voi sisältää esimerkiksi Marketanpuiston ystävät ry:n asiakkaista ja sidosryhmistä (tässä
tapauksessa Marketanpuiston jäsenyritykset, -yhteisöt ja henkilöjäsenet) seuraavia tietoja:
-Nimi (yhteyshenkilön nimi)
-Yhteystiedot (viestintään ja laskutukseen tarvittavat tiedot, kuten esimerkiksi puhelinnumero, posti- tai
sähköpostiosoite)
-Yritys (yrityksen/ yhteisön virallinen nimi)
-Toimiala (mitä tuotteita ja/tai palveluita yritys myy). Ei koske henkilöjäseniä

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterin tiedot antavat yrityksen/ yhteisön edustaja tai henkilö itse liittyessään Marketanpuiston ystävät
ry:n jäseneksi ja allekirjoittaessaan jäsensopimuksen. Rekisterin ylläpitäjä täydentää tietoja manuaalisesti
esimerkiksi puhelimitse, postitse, sähköpostitse tai vastaavin tavoin saatavilla tiedoilla, kuten yrityksen
julkisilta nettisivuilta, mikäli jäsensopimuksen allekirjoitushetkellä ei kaikkia tietoja asiakassuhteen
hoitamiseksi ole annettu.

7. Tietojen luovutus tai siirto
Rekisterinpitäjä luovuttaa rekisteröityjen tietoja viranomaisille Suomen lakien ja viranomaistoimien niin
edellyttäessä. Rekisterinpitäjä kertoo rekisteröidyn yrityksen nimen ja julkiset yhteystiedot näyttelypuiston
kävijälle/ asiakkaalle, jotta tämä voi olla yhteydessä kyseiseen yritykseen yrityksen tuotteisiin liittyvissä
kysymyksissä. Jäsenyrityksillä on mahdollisuus muokata Marketanpuiston yrityssivuilla näkyviä tietojaan.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Marketanpuisto ry:n ja sen palveluntarjoajan tietoverkko ja
laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.
Manuaaliset aineistot säilytetään lukitussa tilassa. Aineiston käyttöoikeus on vain niillä Marketanpuiston
työntekijöillä, jotka markkinoivat ja koordinoivat Marketanpuiston toimintaa.

10. - 11. Tarkastus- ja korjausoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, korjata ja muuttaa hänestä rekisteröityjä tietoja. Tarkastuspyyntö tulee
lähettää kirjallisesti tai sähköpostitse rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Tarkastuspyynnöt voi lähettää
touko- syyskuussa Marketanpuiston infopisteelle ja muuna aikana Marketanpuiston toiminnanjohtajalle.
Tarkastuspyynnön voi tehdä maksutta ja tarkastuspyyntöihin vastataan viimeistään kuuden kuukauden
kuluttua pyynnön esittämisestä.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisteröidyn tiedot poistetaan, kun hän irtisanoutuu Marketanpuiston ystävät ry:n jäsenyydestä. Tämä on
tehtävä kirjallisesti tai sähköpostitse Marketanpuiston ystävät ry:n toiminnanjohtajalle.

