
 

TIETOSUOJASELOSTE 

Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry:n verkkosivujen, tapahtu-
mailmoittautumisten ja kyselytyökalujen tietosuojaseloste 

 

1. REKISTERINPITÄJÄ 

 

Nimi: Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry (jäljempänä RIL) 

Y-tunnus: 0116992-4 

Osoite: Lapinlandenkatu 1 B, 00180 Helsinki 

Puhelin: 0207 120 600 

Sähköposti: ril@ril.fi 

 

 

2. YHTEYS- JA VASTUUHENKILÖ 

 

Yhteys- ja vastuuhenkilö: 

Nimi: Henriikka Hellström 

Osoite: RIL, Lapinlahdenkatu 1 B, 00180 Helsinki 

Puhelin: 040 554 8857 

Sähköposti: henriikka.hellstrom@ril.fi 

 

3. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE 

 

Henkilötietoja käsitellään rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välisen sopimuksen täy-

täntöönpanemiseksi, rekisterinpitäjän ja/tai rekisteriin merkityn oikeutetun edun 

sekä soveltuvin osin rekisteröidyn antaman suostumuksen perusteella ilmoittautu-

misten, tilausten, kyselyjen, yhteydenottojen, laskutuksen, asioinnin, palvelukehityk-

sen, raportoinnin, viestinnän, markkinoinnin ja muiden asiakkuuden ja sopimuksen 

hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä ja mahdollistamiseksi.  

Rekisterissä käsiteltäviä asiointitietoja voidaan käyttää myös profilointiin ja markki-

nointitoimenpiteiden sekä asiakasviestinnän kohdentamiseksi rekisteröityä 
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kiinnostavaksi. Henkilötietoja käsitellään myös uutiskirjeen 

lähettämisen, tapahtumiin sekä muihin markkinointitoimenpiteisiin osallistumisen 

yhteydessä. 

Mikäli rekisteröity ei toimita pyydettyjä tietoja siltä osin kuin tiedot liittyvät tapahtu-

maan ilmoittautumiseen, rekisterinpitäjä ei voi ottaa vastaan rekisteröidyn ilmoittau-

tumista eikä sitoutua tapahtumaan osallistumista koskevaan rekisterinpitäjän ja rekis-

teröidyn väliseen sopimukseen. 

 

4. REKISTERIN HENKILÖRYHMÄT JA TIETOSISÄLTÖ  

 

Henkilöryhmät, joiden tietoja voidaan käsitellä, ovat rekisterinpitäjän järjestämään 

tapahtumaan osallistujia, kyselyyn vastaavia, verkkosivuston kävijöitä ja/tai markki-

nointiluvan antaneita.  

 

Rekisterissä voidaan käsitellä muun muassa rekisterinpitäjän tapahtumaan ilmoittau-

tuneen etu- ja sukunimitietoja, yhteystietoja sekä muita tapahtumaan liittyen annet-

tuja tarpeellisia tietoja kuten tehtävänimike, organisaatio, ruoka-aineallergiat, synty-

mäpäivä ja järjestöjen jäsenyydet.  

 

Rekisterissä voidaan lisäksi käsitellä tietoja toiminnasta rekisterinpitäjän verkkosi-

vuilla, osallistumisista muihin rekisterinpitäjän tapahtumiin, tapahtumiin syötettyjä 

tietoja, yhteydenotoista asiakaspalveluun, yhteydenotoista muihin rekisterinpitäjän 

työntekijöihin ja palveluihin sekä uutiskirjeen tilaamiseen ja toimittamiseen liittyviä 

tietoja. 

 

Verkkosivustolla käytetään evästeitä (cookies). Eväste on pieni, käyttäjän tietoko-

neelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto. Evästeet eivät vahingoita käyt-

täjien tietokoneita tai tiedostoja. 

 

RIL kerää tietoja sivustoilla vierailevilta henkilöiltä. Tietojen avulla parannetaan sivus-

ton toimivuutta ja sivuston sisältöä, kehitetään toimintaa ja kohdennetaan markki-

nointia. 

 



 

Mikäli henkilö ei hyväksy, että hänestä kerätään tietoja, hä-

nen täytyy kytkeä pois selainohjelman eväste-toiminto. Jos tämä ei ole selaimessa 

mahdollista, täytyy sivuston käyttäminen lopettaa eväste-tietojen keräämisen estä-

miseksi. Evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin palveluiden asianmukaiselle toimi-

miselle. 

 

Verkkosivujen Ota yhteyttä -lomakkeen kautta saatuja tietoja voidaan yhdistää mm. 

jäsenrekisteritietoihin (erillinen tietosuojaseloste). 

 

5. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET 

 

Säännönmukaiset tietolähteet sisältävät: 

a) Henkilön itse ilmoittamat tiedot 

b) Asiakastietojärjestelmän ja laskutuksen tietokanta 

c) Verkkosivujen, blogien ja uutiskirjeiden käyttäjä- ja toimintotiedot 

d) Asiakkuudenhallinta- ja asiakaspalvelujärjestelmien tiedot 

e) Kumppanit, osapuolet ja viranomaiset, jotka tarjoavat henkilötietopalveluita. 

 

 

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET 

 

Rekisteritietoja ei lähtökohtaisesti luovuteta kolmannen osapuolen tarkoituksiin. Kun 

rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välisen sopimuksen täytäntöönpaneminen niin vaa-

tii, rekisteritietoja voidaan jakaa organisaation sisällä sekä tapahtuman sidosryhmien 

ja alihankkijoiden kesken. 

 

Rekisterinpitäjä voi myös ulkoistaa tietojen käsittelyä niin, että sen tekee yritys Eu-

roopan Unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolella, esimerkiksi Yhdysvalloissa. 

Nämä yritykset voivat käsitellä tietoja tarjotessaan esimerkiksi infrastruktuuri-, ICT- 

tai muita palveluita. Näissä tapauksissa riittävä tietosuoja varmistetaan soveltamalla 

EU:n ja Yhdysvaltojen välistä Privacy Shield -sopimusta tai käyttämällä Euroopan Ko-

mission hyväksymiä sopimusmalleja. 

 

 



 

7. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET 

 

Tietoja säilytetään teknisesti suojattuina ja pääsy tietoihin vaatii riittävät oikeudet 

sekä henkilökohtaisen tunnistautumisen. Rekisteritietoihin pääsee käsiksi ainoastaan 

rekisterinpitäjä ja erikseen nimetyt tekniset henkilöt. Ainoastaan nimetyillä henkilöillä 

on oikeus käsitellä ja ylläpitää rekisterin tietoja. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus. 

Rekisteritiedot varmuuskopioidaan turvallisesti ja ne ovat palautettavissa tarpeen tul-

len. Suojaustasoa arvioidaan säännöllisesti joko ulkoisen tai sisäisen toimijan toi-

mesta. 

 

8. OIKEUS TIETOJEN TARKISTUKSEEN 

 

Rekisteriin merkitty henkilö voi tarkastaa rekisteriin tallennetut tietonsa. Henkilö voi 

pyytää rekisterinpitäjää korjaamaan tai oikaisemaan tietonsa. Muutospyyntö on lähe-

tettävä kirjallisesti rekisterinpitäjälle. 

 

 

9. HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA 

 

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen rekisteröidyn tekemän ilmoit-

tautumisen ja siihen liittyvän tapahtuman mahdollistamiseksi ja sen jälkeen kirjanpi-

tolain edellyttämät 7 vuotta. Tiedot poistetaan, kun niiden edellä määritelty säilytys-

aika on kulunut. Henkilötiedot voidaan säilyttää myös tätä kauemmin, jos sovellet-

tava lainsäädäntö tai yhdistyksen sopimusvelvoitteet kolmansia osapuolia kohtaan 

edellyttävät pidempää säilytysaikaa. 

 

 

10. TIETOSUOJASELOSTEEN VOIMASSAOLO 

 

Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry käsittelee henkilötietoja selosteen ja sovel-

lettavan lainsäädännön mukaisesti. Tämä tietosuojaseloste on voimassa 24.5.2018 

alkaen toistaiseksi. Rekisterinpitäjä varaa itselleen oikeuden päivittää selostetta tar-

vittaessa lainsäädännön tai yleisten toimintatapojen muutoksen niin edellyttäessä. 


