Tietosuojaseloste
EU:n tietosuoja-asetus 2016/679
Laatimispäivämäärä 7.9.2019.

1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö
Rekisterinpitäjä: Nordic Institute of Business and Society Osuuskunta ("NIBS")
Y-tunnus: 2403727-0
Sähköposti: info@growcery.fi
Yhteyshenkilö: Juho-Petteri Huhtala
Sähköposti: info@growcery.fi

2. Rekisterin nimi
Growcery-koulutusohjelman hakijarekisteri

3. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on
rekisterinpitäjän oikeutettu etu.
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on kerätä tietoja Growcery-koulutusohjelmaan hakeneista
henkilöistä.

4. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennetaan seuraavia tietoja:
●

Nimi

●

Sähköpostiosoite

●

Puhelinnumero

●

Motivaatiokirje

●

CV/todistus

●

Tieto siitä, hakeeko henkilö koulutusohjelmaan yritysedustajana vai opiskelijana

●

Sähköisen viestinnän tunnistetiedot (palvelimen keräämät lokitiedot, kuten IP-osoite)

5. Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään. Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan
WWW-lomakkeella.

6. Tietojen luovuttaminen ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n
ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta muille tahoille.
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle osuuskunnan toimesta. Henkilötietojen
käsittelyssä voidaan käyttää myös muita palveluntarjoajia, jotka sijaitsevat Euroopan unionin
tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. Henkilötietojen siirto Euroopan Unionin tai Euroopan
talousalueen ulkopuolelle toteutetaan aina jollakin alla mainitulla, lainmukaisella perusteella:
●
●

Euroopan komissio on päättänyt, että kyseisessä vastaanottajamaassa on
varmistettu riittävä tietosuojan taso
Rekisteröity on antanut nimenomaisen suostumuksensa henkilötietojensa
siirtämiseksi, tai henkilötietojen siirtämiselle on olemassa muu lainmukainen peruste.

Henkilötietoihin ei anneta pääsyä enempää kuin on välttämätöntä palveluiden
toteuttamiseksi. Henkilötietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen
ulkopuolelle perustuu aina voimassaolevaan henkilötietojen käsittelyä koskevaan
lainsäädäntöön ja toteutetaan kyseisen lainsäädännön mukaisesti.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että
rekisteriin on pääsy vain asiaan kuuluvilla henkilöillä.

8. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja
vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä.
Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö
tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön
esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuojaasetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

9. Rekisterin tietojen säilytysaika
Koulutusohjelmaan valittujen osalta rekisterin tiedot poistetaan 2 kuukauden kuluessa
koulutusohjelman päättymisen jälkeen.
Niiden henkilöiden osalta, joita ei valita koulutusohjelmaan, rekisterin tiedot poistetaan
25.1.2020 mennessä.

