Rekisterinpitäjä
Muoviteollisuus ry, Y-0217174-3
Eteläranta 10, 00130 Helsinki, vaihdepalvelu 09 172 841

Yhteyshenkilöt rekisteriä koskevissa asioissa
Koulutukset, pätevöitymiset, sertifioinnit: Kari Kuivalainen, kari.kuivalainen@plastics.fi,
Ilmoittautumiset Muoviteollisuus ry:n tilaisuuksiin, muut tilaukset ja palvelupyynnöt: Lena Jenytin,
lena.jenytin@plastics.fi

Rekisterin nimi
Muoviteollisuus ry:n verkkosivustojen asiakasrekisteri ja julkaisujärjestelmä
Muoviteollisuus ry:n putkijaoston pätevöitymis-, sertifiointi- ja koulutustoiminnan rekisterit

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietojen käsittely sivustolla liittyy sähköisessä muodossa tapahtuviin asiointia helpottaviin
toimintoihin; pätevöitymis-, sertifiointi- ja koulutustoimintaan liittyvät tietojen käsittelyt, tilaisuuksiin
ilmoittautumiset, palautteen kerääminen, uutiskirjeiden tilaaminen, tuotteiden ja palveluiden
toimittamiseen ja laskuttamiseen sekä sivustoa koskevaan analysointiin ja tilastointiin.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste
Muoviteollisuus ry:n www.plastics.fi ja www.muoviteollisuus.fi verkkosivuston asiakasrekisterin
henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on joko asiakkaan ja Muoviteollisuus ry:n
välinen asiakassuhde, asiakkaan antama toimeksianto tai muu asiallinen yhteys. Käsittely
perustuu siten joko sopimukseen tai oikeutettuun etuun.

Rekisterin tietosisältö
Muoviteollisuus ry vastaa sivustojen sisällöistä. Kunkin tilaisuuden tai koulutuksen järjestäjä
vastaa keräämistään henkilötiedoista. Sivustolla ja rekistereissä käsitellään seuraavia tietoja:
ilmoittautuminen koulutukseen, tapahtumiin ja tilaisuuksiin, palaute jne. Kerättävä tietosisältö
vaihtelee ja käy ilmi aina kyseisestä lomakepohjasta.
Henkilön antamia tietoja käsittelevät Muoviteollisuus ry:n se henkilöstö, jonka toiminnasta tai jolle
kuuluvasta asiasta on kyse.

Säännönmukaiset tietolähteet
Sivuston käyttäjä itse ilmoittaa kyseistä toimintoa koskevat henkilötietonsa.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja säilytysaika
Sivuston kautta ilmoitetut henkilötiedot (nimi ja yhteystiedot) toimitetaan edelleen laskutusta
varten Muoviteollisuus ry:n laskutusta hoitavalle tai sertifiointia ja rekisteröintiä ylläpitävälle
taholle. Palvelutarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Ellei lainsääteisistä
vaatimuksista muuta aiheudu, tiedot poistetaan rekisteristä asiakkaan niin pyytäessä.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei pääsääntöisesti siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Suojauksen periaatteet
Sivustolla käsiteltävät henkilötiedot on suojattu tietoturvallisuudesta huolehtien lainsäädännön
edellyttämällä tavalla. Rekisterin käyttö on suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin ja
käyttöoikeuksin.

Tarkastusoikeus
Henkilötietojen ilmoittajalla on henkilötietolain 26 §:n mukainen tarkastusoikeus.
Tarkastusoikeuden toteuttamiseksi tulee olla yhteydessä siihen henkilöön, jonka toiminnasta tai
muusta asiasta on kyse.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Henkilötietojen ilmoittajalla on henkilötietolain 29 §:n mukainen tarkastusoikeus.
Tarkastusoikeuden toteuttamiseksi tulee olla yhteydessä siihen henkilöön, jonka toiminnasta tai
muusta asiasta on kyse.

