TIETOSUOJASELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §
Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen
täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä.

1a
Rekisterinpitäjä

Laatimispäivä

29.1.2018

Nimi

Pirkanmaan Allergia- ja Astmayhdistys ry
Osoite

Kyllikinkatu 9, 33100 Tampere
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

044 339 5181, allergia@kolumbus.fi
Nimi
2
Hurme
Yhteyshenki- Terhi
Osoite
lö rekisteriä Kyllikinkatu 9, 33100 Tampere
koskevissa
asioissa
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
044 339 5181, allergia@kolumbus.fi

3
Rekisterin
nimi
4
Henkilötietojen käsittelyn
tarkoitus

Erimenu-verkkopalvelun käyttäjärekisteri

5
Rekisterin
tietosisältö

1. Käyttäjän antama sähköpostiosoite sekä rekisteröitymistyyppi (käyttäjä / tuottaja)
2. Käyttäjätunnus ja salasana (jotka käyttäjä itse määrittelee)
3. Käyttäjän tallentama ruokavaliotieto
4. Palvelun automaattisesti tallentamat lokitiedot käyttäjän toiminnasta Erimenu-verkkopalvelussa.
Pakollisia tietoja ovat sähköpostiosoite, rekisteröitymistyyppi sekä käyttäjätunnus ja salasana.

6
Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään käyttäjältä rekisteröitymisen yhteydessä ja Erimenu-verkkopalvelua
käytettäessä. Käyttäjän rekisteröitymisen yhteydessä antamia tietoja ei tarkasteta. Rekisterin
sisältämät tiedot ovat käyttäjien itsensä antamia lukuunottamatta automaattisesti tallennettavia,
käyttäjien toimintaa koskevia lokitietoja. Erimenu-verkkopalvelun käyttö on mahdollista myös ilman
erillistä rekisteröitymistä palvelun käyttäjäksi.

Erimenu-verkkopalvelun käyttäjien vapaaehtoisella suostumuksella tapahtuva Erimenuverkkopalvelun sekä palvelun toimintoihin liittyvä henkilötietojen käsittely. Erimenu-verkkopalvelussa
kerätään
1. henkilötietoja käyttäjätunnusten ylläpitämiseksi sekä palvelun toimintojen toteuttamiseksi
2. tietoja ruokavalioista, jotta voidaan selvittää, mitkä elintarviketuotteet ja ruokaohjeet soveltuvat
käyttäjän kysymään ruokavalioon, sekä
3. automaattisesti teknistä lokitietoa yksittäisen henkilön toiminnasta Erimenu-palvelussa.
Edellä mainittuja tietoja käytetään myös Erimenu-verkkopalvelun käytön yleiseen seurantaan sekä
palvelun kehittämiseen liittyvään tutkimukseen. Rekisteröityminen ja ruokavaliotietojen tallennus
Erimenu-verkkopalveluun on vapaaehtoista, ja niissä voi halutessaan käyttää oikean nimen sijaan
jotain muuta nimeä.
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7
Tietojen
säännönmukaiset
luovutukset

Tietoja voidaan jossain harvinaisessa tapauksessa luovuttaa tutkimustarkoituksiin ilman käyttäjän
antamaa erillistä suostumusta. Säännönmukaista se ei ole, ja Erimenun julkaisuhetkellä (tammikuu
2018) mitään yksittäistäkään tietoluovutusta ei ole suunnitteilla. Jos tällainen tilanne tulee vastaan,
tutkimustarkoituksiin luovutettavasta aineistosta poistetaan henkilöä yksilöivä informaatio kuten
sähköpostiosoite ennen aineiston käsittelyä.
Tietoluovutus tulee kyseeseen, jos se on viranomaisen pyyntö perustuen lakiin.
Muutoin tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

8
Tietojen
siirto
EU:n tai
ETA:n
ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

A Manuaalinen aineisto

Käyttäjätunnuksia koskevaa tietoa tulostetaan vain tarvittaessa. Paperitulosteet tuhotaan
välittömästi käsittelyn jälkeen.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Tiedot on tallennettu atk-järjestelmään. Tiedot on suojattu teknisesti siten, että ainoastaan
verkkopalvelun ylläpitäjillä on niihin salasanoilla pääsy. Tallentamiseen käytettävät atk-järjestelmät
on suojattu teknisin ratkaisuin ja ne ovat ylläpidon alaisina.

10
Tarkastusoikeus

Jokaisella on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin talletetut tietonsa. Erimenussa näitä ovat käyttäjän
itse antamat käyttäjätunnus ja sähköpostiosoite sekä itse tallentamansa ruokavaliotieto.
Tietotarkastusta halutessaan käyttäjän tulee toimittaa käyttäjätunnukseen linkitetystä
sähköpostiosoitteesta pyyntö osoitteeseen allergia@kolumbus.fi. Viestiin tulee liittää nimi ja
puhelinnumero. Vastauksena toimitetaan sähköpostitse tieto, mikä on ko. sähköpostiosoitteeseen
linkitetyn käyttäjätunnuksen nimi. Kirjautumalla palveluun pääsee itse näkemään kaiken tiedon, eli
käyttäjätunnuksen ja tallentamansa ruokavaliotiedon. Ulkopuolisista sähköposteista lähetettyihin
tietopyyntöihin ei vastata.

11
Oikeus vaatia
tiedon
korjaamista

Jokaisella on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Käyttäjä voi
kirjautua Erimenuun ja korjata itse käyttäjätunnukseensa linkitetyn sähköpostiosoitteen sekä
muokata tai poistaa tallentamiaan ruokavalioita. Halutessaan käyttäjä voi myös lähettää sähköpostia
käyttäjätunnukseensa linkitetystä sähköpostiosoitteesta osoitteeseen allergia@kolumbus.fi ja pyytää
poistamaan koko käyttäjätunnuksen. Ulkopuolisista sähköposteista lähetettyihin tietopyyntöihin ei
vastata.

12
Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Erimenussa ei käsitellä käyttäjien henkilökohtaisia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä,
suoramarkkinointia, markkina- eikä mielipidetutkimusta eikä henkilömatrikkeleita tai sukututkimusta
varten.
Erimenussa käytetään evästeitä.
Käyttämällä Erimenua hyväksyy ehdot.

