
Tietosuojaseloste 
ID Helsinki 2018 -tapahtuman kävijärekisteri 
 
Tietosuojaseloste sisältää EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 679/2016 mukaiset tiedot rekisteröidylle. 
Seloste on laadittu 30.6.2018. 
 
 
1. Rekisterin nimi 
ID Helsinki 2018 -ammattilaistapahtuman kävijärekisteri. 
 
 
2. Rekisterinpitäjä 
Wola Event Management Oy 
y-tunnus: 2659777-3 
Osoite: Tammijoentie 2, 03300 Otalampi 
 
 
3. Tietosuojavastaava yrityksessä 
Wola Event Management Oy 
Päivi Kukkamäki 
puh. 050 524 9942 
paivi@wola.fi 
 
 
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus sekä käsittelyn oikeusperuste 
 Asiakasta eli ammattilaistapahtuman kävijää koskevat tiedot on saatu hänen omalla suostumuksellaan. 
Henkilö on antanut tiedot ilmoittaessaan halukkuutensa osallistua kävijänä tapahtumaan. Asiakasta 
koskevat tiedot on saatu perustuen asiakassuhteeseen. Rekisteröitymisen seurauksena asiakas saa 
ilmoittamaansa sähköpostiin pääsylipun tapahtumaan. Rekisteritietoja käsitellään kävijämäärän 
laskemiseen (paikalle saapuneet) sekä tapahtuman kävijäprofiilin selvittämiseen. Tietoja käytetään myös 
tapahtumasta kertovaan markkinointiviestintään, joka tapahtuu tapahtuman järjestäjän toimesta 
(rekisterinpitäjä). 
 
 
5. Rekisterin tietosisältö ja lähteet sekä automaattinen käyttö 
 Tapahtumaan rekisteröityvältä ammattilaiskävijältä pyydetään: 

• Nimi 

• Yritys tai organisaatio, jota edustaa 

• Asema/titteli em. organisaatiossa 

• Sähköpostiosoite 
 
Tiedot on saatu rekisteröityneiltä henkilöiltä itseltään. Koska kyseessä on ammattilaistapahtumissa 
kansainvälisesti vakiintunut sisäänpääsykäytäntö, kävijärekisteröitymisen voi ammatillisessa yhteydessä 
tehdä myös toinen henkilö (rekisteröitävän henkilön suostumuksella). 
 
Rekiserin tietoja ei käytetä automaattisen analysointiin tai automaattiseen päätöksentekoon. 
 
 
6. Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät sekä luovuttaminen 
Kohdan 5 mukaisia tietoja kertyy tapahtuman kävijärekisteriin siten, että henkilö antaa tietonsa 
ennakkorekisteröitymisessä (tapahtuman nettisivuilla) tai paikan päällä (tapahtuman sisäänkäynnillä). 



Tiedot tulevat ainoastaan tapahtuman järjestäjälle. Tapahtuman päätyttyä järjestäjä liittää paikan päällä 
rekisteröityneiden henkilöiden tiedot samaan tietokantaan netin kautta rekisteröityneiden kanssa (excel-
tiedosto), ja hävittää paikan päällä rekisteröityneiden antamat dokumentit (pääasiallisesti käyntikortteja).  
 
Niiden kävijöiden tiedot, jotka antavat siihen luvan, voidaan luovuttaa tapahtumassa (ID Helsinki 2018) 
näytteilleasettajana oleville yrityksille ammatillisen markkinointiviestinnän käyttöön. Järjestäjä ei luovuta 
tietoja millekään muulle taholle. 
 
Mahdollisen liiketoiminnan myynnin yhteydessä tapahtumaan rekisteröityneiden henkilöiden kohdassa 5 
antamat tiedot voidaan luovuttaa liiketoimintaa jatkavalle taholle. Tällöin jatkaja käyttää tietoja samaan 
tapaan kuin nykyinen tapahtuman järjestäjä, eli tulevaan vastaavaan ammattilaistapahtumaan liittyvään 
markkinointiviestintään ja tiedottamiseen. 
 
 
7. Henkilötietojen säilyttämisaika ja suojaus 
Rekisteröityneiden kävijöiden tietoja säilytetään luottamuksellisesti tapahtuman järjestäjän suojatuissa 
tiedostoissa, yhtenä tiedostona, korkeintaan kaksi vuotta tapahtuman päättymisestä. Tämä koskee myös 
sellaisia rekisteröityneitä henkilöitä, jotka ovat rekisteröityneet tapahtumaan mutta eivät ole jostain syystä 
saapuneet paikalle.  
 
 
8. Rekisteröidyn oikeudet     
Tapahtuman kävijäksi rekisteröityneellä henkilöllä on seuraavat oikeudet. Pyynnöt tulee lähettää 
osoitteeseen paivi@wola.fi  
 

• Tarkastusoikeus: mitä tietoja kävijärekisterissä on, sekä niiden korjaaminen 

• Vastustamisoikeus: henkilö ei halua, että tietoja käytetään mitenkään, eikä aio saapua 
tapahtumaan. 

• Suoramarkkinointikielto: henkilö ei halua tietoa tulevasta tapahtumasta tapahtuman järjestäjältä. 
o Rekisteröitymisen yhteydessä henkilö antaa luvan siihen, että järjestäjä voi luovuttaa tiedot 

tapahtumassa näytteilleasettajana olevalle taholle. Tämän voi kieltää myös jälkeenpäin. Jos 
kiellon haluaa tehdä sen jälkeen, kun tiedot on jo luovutettu näytteilleasettajille (noin 
viikko tapahtuman jälkeen), henkilön tulee itse lähettää markkinointikielto-viesti niihin 
näytteilleasettajayrityksiin, joilta on ehtinyt saada markkinointiviestejä. Kaikki 
näytteilleasettajat eivät käytä tietoja markkinointitarkoituksiinsa. 

• Oikeus rajoittaa tiedon käyttöä: liittyen ensisijaisesti edellä mainittuun toimintoon 
(suoramarkkinointi tapahtuman järjestäjän toimesta tai luovuttaminen näytteilleasettajille). 

• Poisto-oikeus: rekisteröityneellä henkilöllä on oikeus pyytää tietojensa poistamista tapahtuman 
kävijärekisteristä kokonaan. Kun pyyntö on lähetetty tapahtuman järjestäjälle, joko poistamme 
tietosi tai ilmoitamme sinulle perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa (tämä liittyisi virallisen 
kävijämäärän todentamiseen). Mikäli rekisteröitynyt henkilö on eri mieltä järjestäjän ratkaisusta, 
tai hän kokee, ettei tietoja käsitellä asianmukaisesti, rekisteröityneellä henkilöllä on oikeus tehdä 
valitus tietosuojavaltuutetulle.  
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