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1. Rekisterin nimi
Ilmoittautumistiedot
2. Rekisterin yleiskuvaus
Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue toimii alueellisena
työsuojeluviranomaisena. Se kerää ilmoittautumistietoja erilaisiin koulutuksiin ja tapahtumiin
osallistujista tilaisuuksien järjestelyjä sekä uusista tapahtumista viestimistä varten.
3. Rekisterinpitäjä
Aluehallintovirasto, Birger Jaarlin katu 15, PL 150, 13101 Hämeenlinna, puh. 0295 016 000
(vaihde), kirjaamo.etela@avi.fi
4. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Viestintäasiantuntija Virpi Saarinen
Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue, PL 110, 00521 Helsinki, puhelinvaihde
0295 016 000, sähköposti tyosuojelu.viestinta@avi.fi
5. Aluehallintovirastojen tietosuojavastaavan yhteystiedot
Sähköposti: tietosuoja@avi.fi
Puhelin: 0295 017 333
6. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Työsuojeluviranomaisen tilaisuuksien tarkoituksena on tilaisuuden luonteesta riippuen muun
muassa kertoa ajankohtaista tietoa lainsäädännöstä, laintulkinnasta ja valvonnasta sekä kerätä
tietoa valvonnan suuntaamista varten. Henkilötietoja käytetään tilaisuuteen liittyvään viestintään,
palautteen keräämiseen, tilaisuuden oikeaan kohdentamiseen ja uusista tilaisuuksista
viestimiseen.
7. Rekisterin tietosisältö
Nimi, organisaatio, tehtävänimike, sähköpostiosoite
8. Henkilörekisteriperuste
Henkilötietojen käsittely perustuu tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan e alakohdan
mukaiseen yleiseen etuun ja julkisen vallan käyttöön.
9. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti organisaation ulkopuolelle. Tietoja käsittelevät
tilaisuuksien järjestämiseen osallistuvat henkilöt työsuojelun vastuualueella.
10. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
11. Tietojen säilytysaika
Tiedot säilytetään rekisterissä toistaiseksi, ellei rekisteröity pyydä tietojensa poistamista
(rekisterinpitäjän yhteystiedot kohdassa 3).
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12. Rekisteröidyn oikeudet liittyen henkilötietojen käsittelyyn
Rekisteröidyllä on EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus pyytää pääsyä itseään koskeviin
henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista. Lisäksi tietyissä
EU:n tietosuoja-asetuksessa mainituissa tilanteissa rekisteröidyllä on oikeus pyytää henkilötietojen
käsittelyn rajoittamista tai vastustaa henkilötietojen käsittelyä. Edellä mainituissa asioissa voi
ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään (yhteystiedot kohdassa 3).
13. Automaattiset yksittäispäätökset ja profilointi
Rekisterissä ei käytetä automatisoituja yksittäispäätöksiä eikä profilointia.
14. Seuraamukset tietojen antamatta jättämisestä
Työsuojelun vastuualueen järjestämään tilaisuuteen osallistuminen vaikeutuu tai ei onnistu.
15. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle Tietosuojavaltuutetun toimistoon,
jos hän katsoo, että hänen henkilötietojensa käsittelyssä on toimittu EU:n yleisen tietosuojaasetuksen vastaisesti.
Tietosuojavaltuutetun toimiston yhteystiedot:
Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki
Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki
Sähköposti: tietosuoja@om.fi
Vaihde: 029 56 66700
http://tietosuoja.fi/
16. Työsuojeluhallinnon tietosuojaselosteiden sijainti verkkopalvelussa
https://www.tyosuojelu.fi/tietoa-meista/tietosuoja
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