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LINEA KONSULTIT OY:N WEBROPOL‐ JA MAPTIONNAIRE‐OHJELMILLA
LUOTUJEN KYSELYIDEN YHTEYDESSÄ MUODOSTUVIEN REKISTERIEN
TIETOSUOJASELOSTE

1. Rekisterinpitäjä
Linea Konsultit Oy (Y-tunnus: 1639698-6)
Ruoholahdenkatu 8, 00180 Helsinki
vaihde (09) 720 642 0
2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Hanna Aalto, hanna.aalto@linea.fi
3. Rekisterin nimi ja rekisteröidyt
Linea Konsultit Oy:n Webropol- ja Maptionnaire-ohjelmilla luotujen kyselyiden yhteydessä
muodostuvat rekisterit.
Rekisteröity on yksittäinen henkilö, joka on antanut luvan rekisterinpitäjälle
henkilötietojensa käsittelyyn ja hänen henkilötietojaan on kerätty Webropolin/
Maptionnairen avulla. Kaikki kyselyihin vastaajat, joilta kerätään henkilötietoja, ovat
rekisteröityjä.
4. Henkilötietojen käyttötarkoitus
Webropol- ja Maptionnaire ohjelmilla järjestelmään kerätään vain käyttötarkoituksen eli
kyselyiden ja niiden analysoimisen kannalta tarpeellisia henkilötietoja.
Emme luovuta tietojasi kolmansien osapuolten markkinointikäyttöön.
5. Rekisterin tietosisältö ja henkilötietojen säilytysaika
Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:
‐ Nimi
‐ Sähköpostiosoite
‐ Puhelinnumero
‐ Organisaatio ja asema
‐ Organisaation osoitetiedot
‐ Muut mahdolliset rekisteröidyn itsensä antamat tiedot.
Vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot hävitämme asiaankuuluvalla tavalla. Säilytämme
henkilötietoja vain niin kauan, kun se on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen
henkilötietojen käsittelytarkoitusten toteuttamiseksi
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6. Rekisterin tietolähteet
Henkilötietojen käsittelyyn täytyy olla aina oikeutus, joka voi perustua esimerkiksi
oikeutettuun etuun kuten jäsenyyteen tai työsuhteeseen, sopimukseen, lakisääteiseen
velvoitteeseen tai julkisen tehtävän hoitamiseen.
Mikäli henkilötietojen käsittely ei perustu edellä mainittuihin oikeutuksiin, niin vastaajalta
kysytään aina suostumus henkilötietojen käsittelylle. Lupa kysytään niin, että vastaaja
osoittaa suostumuksensa aktiivisella toimenpiteellä. Tällainen suostumuksen ilmaiseminen
voi olla esimerkiksi vastausvaihtoehdon ruksaaminen valintakysymyksessä, jossa vastaaja
antaa suostumuksen henkilötietojensa käsittelyyn.
Samassa yhteydessä kerromme rekisterinpitäjän yhteystiedot ja ilmoitamme henkilötietojen
käsittelyn tarkoituksen sekä sen, kuinka kauan henkilötietoja säilytetään. Käsittelyn
tarkoitus määritellään tarkasti.
Mikäli olemme keräämässä henkilötietoja tieteellistä tutkimusta varten, vastaajalla on
mahdollisuus antaa suostumuksensa vain tietyille tutkimusaloille tai laajan
tutkimushankkeen tietyille osille. Mikäli henkilötietoja käsitellään useampaan kuin yhteen
tarkoitukseen, lupa pyydetään niiden kaikkien osalta eritellysti.
Tarkemmat tiedot henkilötietojen käsittelystä ilmoitamme tietosuojaselosteessa, joka on
saatavilla luvan kysymisen yhteydessä esimerkiksi linkkinä.
7. Tietojen luovutus
Tietoja ei luovuteta eteenpäin kolmannelle osapuolelle ja ne jäävät ainoastaan
rekisterinpitäjälle.
8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
9. Rekisterin suojaus
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät
tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla,
niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti.
Rekisteri on tallennettu palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojatulle
yrityksen omalle palvelimelle.
Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja
muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään
luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.
Rekisterinpitäjällä on ainoastaan tietojen käyttöoikeus.
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10. Rekisteröidyn oikeudet
Sinulla on oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa:
‐ saada tieto henkilötietojesi käsittelystä
‐ saada pääsy omiin tietoihisi ja tarkastaa itseäsi koskevat käsittelemämme
henkilötiedot
‐ vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä
‐ vaatia henkilötietojesi poistamista
‐ peruuttaa suostumuksesi ja vastustaa henkilötietojesi käsittelyä siltä osin, kuin
henkilötietojesi käsittely perustuu antamaasi suostumukseen
‐ vastustaa henkilötietojesi käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi
liittyvällä perusteella siltä osin kuin henkilötietojesi käsittelyperusteena on
oikeutettu etumme
‐ saada henkilötietosi koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle
rekisterinpitäjälle edellyttäen, että olet itse toimittanut kyseiset henkilötiedot meille,
käsittelemme kyseisiä henkilötietoja sopimuksen tai antamasi suostumuksen
perusteella ja käsittely suoritetaan automaattisesti
‐ vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista
Voimme pyytää sinua tarkentamaan pyyntöäsi ja varmentamaan henkilöllisyytesi ennen
pyynnön käsittelemistä. Voimme kieltäytyä pyyntösi toteuttamisesta sovellettavassa laissa
säädetyllä perusteella.
Sinulla on myös aina oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen
EU:n jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa asuinpaikkasi tai työpaikkasi sijaitsee,
mikäli katsot, että emme ole käsitelleet henkilötietojasi soveltuvan tietosuojalainsäädännön
mukaisesti.
Sinun tulee lähettää oikeuksiasi koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla
yhteystiedoilla:
Linea Konsultit Oy
Hanna Aalto / hanna.aalto@linea.fi
Ruoholahdenkatu 8
00180HELSINKI
11. Tietosuojaselosteen muuttaminen
Pyrimme jatkuvasti kehittämään palvelujamme ja siksi pidätämme oikeuden muuttaa tätä
tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä tässä dokumentissa.
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