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

1a
Rekisterinpitäjä

Laatimispäivä

9.12.2016

Nimi

Kuka Helsinki Oy
Osoite

Caloniuksenkatu 7 A 2 00100 Helsinki
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

iris@kukahaku.fi
Nimi
2
Sandelin
Yhteyshenki- Iris
Osoite
lö rekisteriä Caloniuksenkatu 7 A 2 00100 Helsinki
koskevissa
asioissa
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
041-5458662, iris@kukahaku.fi

3
Rekisterin
nimi
4
Henkilötietojen käsittelyn
tarkoitus

Asiakas- ja käyttäjärekisteri

5
Rekisterin
tietosisältö

Rekisteriin rekisteröidyistä on talletettu seuraavat tiedot:
- nimi
- oppiarvo
- työtitteli
- työorganisaatio
- puhelinnumerot
- sähköpostiosoite
- linkki kotisivulle
- linkit Twitter- ja LinkedIn -tileihin
- tiedot rekisteröityjen osaamisesta ja kiinnostuksenkohteista
- tiedot rekisteröityjen julkaisuista ja esiintymisistä mediassa
- vapaa tekstikuvaus
- rekisteröityjen kirjoittamat näkökulmaheitot

6
Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin talletetut tiedot on saatu ja päivitetään säännönmukaisesti henkilöiltä itseltään ja/tai
rekisteröityjen organisaatioista tai Internetissä jo avoimena olevasta tiedosta. Jos tietoja luovutetaan
rekisteröityjen organisaatioilta, tapahtuu luovutuspäätös kyseisten organisaatioiden
henkilötietosuojasäädösten mukaisesti.

Asiakas- ja käyttäjärekisteri on perustettu asiakassuhteisiin liittyvien tehtävien hoitamiseksi
henkilötietolain vaatimalla tavalla. Asiakassuhteisiin liittyvillä tehtävillä tarkoitetaan Kuka Helsinki
Oy:n mahdollisuutta pitää yllä tietokantaa käyttäjistään ja tarjota käyttäjien tietoja monien
tietolähteiden sijaan yhdestä paikasta.

REKISTERISELOSTE
7
Tietojen
säännönmukaiset
luovutukset

2

Ainoastaan muut Kuka verkkopalveluun rekisteröityneet pystyvät näkemään toisten käyttäjien
puhelinnumeron ja sähköpostiosoitteen, jotta he voivat olla toisiinsa yhteydessä. Muu palveluun
ladattu informaatio, mukaan lukien käyttäjien nimi, on julkisesti nähtävissä Kuka Helsingin
verkkosivuilla.

8
Tiedot ovat nähtävissä Kuka Helsingin verkkosivuilla myös Euroopan Unionin tai Euroopan
Tietojen
talousalueen ulkopuolella. Myös Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolella toimivilla
siirto
voi olla mahdollisuus rekisteröityä Kuka verkkopalveluun ja nähdä toisten käyttäjien yhteystiedot.
EU:n tai
ETA:n
ulkopuolelle

9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

A Manuaalinen aineisto

Rekisterissä ei ole manuaalista aineistoa.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Yhteystietojen hakeminen rekisteristä edellyttää jokaiselta käyttäjältä käyttäjätunnuksen ja
salasanan. Tunnus ja salasana ovat saatavissa ainoastaan rekisterinpitäjän suostumuksella.
Suojauksessa käytetään alan yleisten standardien mukaista suojausta.

