Tietosuojaseloste
1. Rekisterinpitäjä
Kuntamarkkinat/KL-Kustannus Oy (1111116-0)
Toinen linja 14
00530 HELSINKI
2. Rekisteriasiat
Kuntamarkkinat-tapahtuman asiakaspalvelu vastaa viimeistään kolmen arkipäivän kuluessa
rekisteröintiä koskeviin ongelmiin ja palautteisiin.
Puhelin 040 5254791
Sähköposti kuntamarkkinat@kuntalehti.fi
3. Tietosuojavastaava
Tietosuojavastaavana toimii Vesa Nyman (tietosuojavastaava@kuntaliitto.fi)
4. Rekisterin nimi
Kuntamarkkinoiden kävijä- ja asiakasrekisteri
5. Rekisteröityjen ryhmät
Rekisterissä käsitellään seuraavien henkilöryhmien tietoja:
• Kuntamarkkinoilla kävijät / verkon kautta osallistuvat
• Kuntamarkkinoiden potentiaaliset kävijät
• Kuntamarkkinoiden näytteilleasettajat / kumppanit ja näiden hyödyntämät
toimittajat (esim. tavaratoimittajat)
• Kuntamarkkinoiden järjestämisessä käytettävät toimittajat
• Kuntamarkkinoiden seminaari- ja tietoiskupuhujat
6. Henkilötietojen käyttötarkoitus ja oikeusperuste
Henkilötietoja käsitellään seuraaviin käyttötarkoituksiin:
• Turvallisuuden varmistamiseen
• Tapahtumaviestintään
• Tapahtumamarkkinointiin
• Järjestämispalveluiden tilaamiseen ja laskutukseen
Näytteilleasettajien / kumppaneiden tietoiskujen ja seminaaripuhujien henkilötietoja käytetään ko.
tilaisuuksista viestimiseen ja tapahtuman markkinointiin.
Henkilötietojen käsittely perustuu oikeutettuun etuun (turvallisuuden varmistaminen,
tapahtumaviestintä ja –markkinointi) sekä sopimukseen (järjestämispalveluiden tilaaminen ja
laskutus).
Näytteilleasettajat/kumppanit ja kävijät voivat tilata KL-Kustannuksen yhteistyökumppaneilta
lisäpalveluita, joista yhteistyökumppanit vastaavat ja veloittavat itsenäisesti. Rekisterinpitäjä ei
vastaa tähän liittyvistä henkilötiedoista.
7. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot ja näiden suunniteltu säilytysaika
- Nimi ja yhteystiedot (sähköpostiosoite ja postinumero)
- Työhön liittyvät perustiedot (esim. työnantaja ja asema/titteli)
- Tieto missä käynyt tapahtumassa näytteilleasettajien ständit, tietoiskut ja seminaarit
Näytteilleasettajien ja toimittajien tietoja säilytetään järjestelmässä 4 vuotta,

laskutusjärjestelmässä kirjanpitolakien mukainen säilytysaika.
Kävijöiden tietoja säilytetään 2 vuotta kerran vuodessa järjestettävän tapahtuman jälkeen.
Poistaminen tehdään kerran vuodessa.
Puhujien henkilötietoja säilytetään 2 vuotta kerran vuodessa järjestettävän tapahtuman jälkeen.
Poistaminen tehdään kerran vuodessa.
Potentiaalisten kävijöiden tietoja rekisterinpitäjä säilyttää niin pitkään kuin näkee tarpeelliseksi.
8. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterin ensisijaisena tietolähteenä käytetään kävijärekisteröitymistä.
Rekisterinpitäjä voi lisätä rekisteriin potentiaalisia kävijöitä asemansa puolesta.
Toimittajien yhteyshenkilöistä rekisterinpitäjä voi itsenäisesti kerätä tietoa, vaikka nämä eivät itse
rekisteröityisi kävijäksi tapahtumaan.
9. Henkilötietojen vastaanottajat ja luovutukset
Rekisteröityjen tietoja käsittelee KL-Kustannuksen Kuntamarkkinoiden nimetyt järjestäjähenkilöt.
Rekisterin tietoja ei luovuteta Kuntaliitto-konsernin ulkopuolisten toimijoiden käyttöön, muuten
kuin asiakkaan nimenomaisella suostumuksella.
Rekisteristä luovutetaan rekisteröityneiden henkilötiedot niille näytteilleasettajille/kumppaneille
sekä tietoiskujen ja seminaarien järjestäjille, joille rekisteröity on itse antanut oikeudet saada
henkilötiedot. Rekisteröity antaa suostumuksen seminaarin tai tietoiskun järjestäjälle klikkaamalla
ohjelmasta kyseisen seminaarin tai tietoiskun linkkiä tai osallistumalla tapahtuman yhteydessä
järjestettyihin kyselyihin/kilpailuihin.
10. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
11. Rekisterin suojauksen periaatteet
Yksittäisen henkilön asiakastiedot ovat vain Kuntamarkkinoiden/KL-Kustannus Oy:n henkilökunnan
sekä erilaisten rekisterinpitoon liittyvien alihankkijoiden nähtävissä. Käyttöoikeudet
asiakastietoihin annetaan työntekijöille siinä laajuudessa kuin kunkin työtehtävät sitä edellyttävät.
Tietojärjestelmässä olevia tietoja käytetään käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Tietojärjestelmät
on suojattu ja päivitetty asianmukaisesti.
12. Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää pääsyä häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus
pyytää häntä koskevien henkilötietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista
tai vastustaa käsittelyä.
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut
rekisterinpitäjälle, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää
kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle, jos käsittely tapahtuu rekisteröidyn suostumukseen
perustuen.
Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen
EU:n jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa rekisteröidyn asuinpaikka tai työpaikka sijaitsee,
mikäli rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan
tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Rekisteröidyllä on milloin tahansa peruuttaa suostumukseen perustuva henkilötietojen
käsittelyoikeus.
Rekisterinpitäjä voi pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan
rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä. Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä
pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.
Rekisteröidylle toimitetaan tarvittavat tässä tietosuojaselosteessa annetut tiedot, kun
henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä tai kun henkilötietoja ei ole saatu suoraan rekisteröidyltä.
Henkilötietojen antaminen ei ole lakisääteinen tai sopimukseen tai sopimuksen tekemiseen
perustuva vaatimus. Kaikkien Kuntamarkkinat-tapahtumassa kävijöiden /ilmoittautuvien tulee antaa
perushenkilötietonsa turvallisuuden takaamiseksi.
Rekisterissä ei ole käytössä automaattista päätöksentekoa kuten esim. profilointia.
Helsingissä 13.5.2020
Kuntamarkkinat/KL-Kustannus Oy
Toimitusjohtaja Markku Vento

