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Tietosuojaseloste: Erilaisten oppijoiden liitto 
ry Webropol -ilmoittautuminen 

1. Rekisterinpitäjä 
Erilaisten oppijoiden liitto ry 

2. Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa 

Erilaisten oppijoiden liitto ry, y-tunnus: 1750534-7, Mannerheimintie 44 5-6, 00260 
HELSINKI  
sarianna.reinikainen@eoliitto.fi 
 
Tietosuojavastaavan yhteystiedot: 
sarianna.reinikainen@eoliitto.fi 

puh. 044 300 9693 

 

3. Rekisterin nimi 

Erilaisten oppijoiden liitto ry ALLVAR-webinaarin 7.10.2021 Webropol-ilmoittautuminen 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

Ilmoittautuminen Erilaisten oppijoiden liiton järjestämään ALLVAR-webinaariin. 
Ilmoittautumislomakkeella kerättäviä tietoja käytetään vain ALLVAR-webinaarin järjestämiseen ja 
siitä kerättävän anonyymin palautteen pyytämiseen. 

5. Rekisterin tietosisältö 

Rekisteri sisältää ilmoittautumistietoja ja tapahtuman tai palvelunjärjestämisessä tarvittavia tietoja, 
kuten ilmoittautujan nimi ja yhteystiedot sekä ilmoittautujan antamia muita tietoja kuten kuuluuko 
mihin Erilaisten oppijoiden liiton järjestämän toiminnan kohderyhmään ja haluaako tilata Erilaisten 
oppijoiden liiton uutiskirjeen. 

6. Säännönmukaiset tietolähteet 

Ilmoittautujan antamat tiedot. Ilmoittautumislinkit voivat olla julkisesti nähtävillä Erilaisten oppijoiden 
liiton verkkosivuilla ja sosiaalisen median kanavissa. 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset 

Ilmoittautumislomakkeen kautta kerättävät tiedot ovat Erilaisten oppijoiden liiton sisäistä tietoa, 
eikä niitä luovuteta kolmannelle osapuolelle.  
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Erilaisten oppijoiden liitto käyttää osallistujia koskevia tietoja, jotka ovat välttämättömiä palvelun 
järjestämiseksi ja kehittämiseksi. 

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto 
EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

Tietoja ei luovuteta tai siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

9. Rekisterin suojauksen periaatteet 

Ilmoittautumislomakkeella kerättävien tietojen käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla 
työnsä puolesta on tarve käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on käyttäjätunnus ja salasana 
järjestelmään. Tietoja säilytetään tapahtuman järjestämisen ja sen saaman palautteen 
analysoinnin ajan. Analyysi tehdään anonyymisti ja anonyymia koostetta käytetään Erilaisten 
oppijoiden liiton toiminnan kehittämiseen ja rahoittajalle tehtävän (Stea) vuosiraportissa ALLVAR-
webinaarin osallistujamäärän todentamiseen.  

Tiedot kerätään Webropol-järjestelmällä, joka on salasanoin ja muilla teknisillä sekä 
sopimusoikeudellisilla keinoilla suojattuja. Webropol Oy:n tietosuojaseloste (webropol.fi) 

10. Tarkastusoikeus 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä rekisteriin on talletettu ottamalla yhteyttä 
sarianna.reinikeinen@eoliitto.fi.   

Kirjallisen tarkastuspyynnön voi tehdä sähköpostitse sarianna.reinikainen@eoliitto.fi . 

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen henkilötietonsa oikaisua. Kirjallisen pyynnön voi 
tehdä sähköpostitse sarianna.reinikainen@eoliitto.fi . 
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