REKISTERISELOSTE
Lounais‐Suomen avoimen datan verkoston toimijarekisteri
Henkilötietolaki (523/99) 10 § ja 24 §
Laadittu: 26.6.2015 Päivitetty: 22.6.2016

1. Rekisterinpitäjä
Nimi: VarsinaisSuomen liitto (Ytunnus: 09223059)
Osoite: VarsinaisSuomen liitto
PL 273 / Ratapihankatu 36
20101 Turku

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Yhteyshenkilö: Juha Pulmuranta (projektisuunnittelija)
VarsinaisSuomen liitto
+358 40 509 1043
info@lounaistieto.fi

3. Rekisterin nimi
LounaisSuomen avoimen datan verkoston toimijarekisteri.

4. Rekisterin käyttötarkoitus
Rekisterin avulla muodostetaan LounaisSuomen avoimen datan verkosto ja kerätään
yhteystiedot LounaisSuomen aluetietopalvelu Lounaistiedon uutiskirjeen jakelua varten.
Rekisteri helpottaa seudun avoimen datan toimijoiden löytämistä ja verkoston toimijoiden
välistä viestintää. Rekisterin myötä esimerkiksi avoimeen dataan liittyvistä tapahtumista,
koulutuksista, datan avauksista ja hyödyntämisesimerkeistä on helpompi viestiä alueella.
Rekisterin avulla voidaan myös seurata ja havainnollistaa LounaisSuomen avoimen datan
verkostoon kuuluvia organisaatioita ja henkilöitä.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisterin tiedot kerätään LounaisSuomen aluetietopalvelun Lounaistiedon internetsivuilla
löytyvän uutiskirjeen tilauslomakkeen avulla. Lisäksi rekisteriin tallennetaan tietoa
henkilöistä, jotka rekisterinpitäjä on tunnistanut osaksi toimijaverkostoa. Tietojen
tallettamiseen ja julkaisemiseen on pyydetty lupa jokaiselta rekisteröidyltä.
Rekisteriin tallennettavat tiedot ovat:
● Nimi
● Organisaatio ja yksikkö
● Sähköpostiosoite

Lisäksi rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:
● Kuvaus toimijan roolista ja aktiivisuudesta osana avoimen datan verkostoa
Tiedot säilytetään rekisterissä toistaiseksi tai niin kauan kuin rekisteröity tilaa uutiskirjettä.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin kirjattavat tiedot saadaan ylläpitäjän omista tietolähteistä, yleisesti saatavilla
olevista Internetlähteistä ja rekisteröidyiltä itseltään.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Jokaisesta rekisteröidystä voidaan julkaista rekisteröidyn nimi ja hänen edustamansa
organisaatio LounaisSuomen Lounaistieto aluetietopalvelussa. Nämä tiedot ovat
palvelussa kaikkien nähtävillä. Koska tiedot ovat näkyvissä Internetsivuilla, niitä voidaan
tarkastella myös EU:n ja ETA:n ulkopuolelta.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteriä ylläpidetään tietojärjestelmän avulla sähköisessä muodossa. Tiedot on tallennettu
tietokantaan, joka on suojattu säännöllisesti vaihdettavien ja vain välttämättömien
henkilöiden tiedossa olevien salasanojen avulla.

9. Tarkastus ja korjaamisoikeus
Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa hänestä rekisteriin
tallennetut tiedot sekä pyytää rekisterinpitäjää korjaamaan virheelliset tiedot.
Tarkastuspyyntö on lähetettävä kirjallisesti asianomaiselle rekisterinpitäjälle. Tietojen
korjauspyyntö on tehtävä ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään puhelimitse tai sähköpostitse.

10. Rekisteröidyn informointi
Rekisteriseloste on nähtävillä VarsinaisSuomen liitossa ja aluetietopalvelu Lounaistiedon
internetsivuilla uutiskirjeen tilauslomakkeen yhteydessä. Rekisteröityä informoidaan tietojen
lisäämisestä rekisteriin uutiskirjeen tilaamisen yhteydessä.

11. Muuta
Rekisterin ylläpitäjä ei vastaa käyttäjien antamien tietojen oikeellisuudesta.
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää poistamaan omat tietonsa rekisteristä kokonaan sekä
muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa.
Rekisteriselostetta voidaan päivittää määräajoin ilman erillistä ilmoitusta ja tapahtuneista
muutoksista ilmoitetaan toimijaverkoston visualisoinnin yhteydessä.

