Tietosuojaseloste
Rekisterinpitäjä
Roche Oy (Y-tunnus 0498521-4)
Klovinpellontie 3, 02180 Espoo
p. 010 554 500
Yhteystietomme
Jos sinulla on kysyttävää tai haluat meidän muuttavan tietojasi tai poistavan niitä, ota meihin
yhteyttä kirjallisesti tai sähköpostitse:
Roche Oy
Klovinpellontie 3 (PL 12)
02180 Espoo
finland.privacy@roche.com
Rekisterin nimi
Tapahtumien osallistujarekisteri
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste
Henkilötietoja käsitellään Rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välisen sopimuksen täytäntöön
panemiseksi sekä soveltuvin osin rekisteröidyn antaman suostumuksen perusteella tapahtuman,
kuten kongressin tai symposiumin hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä ja
mahdollistamiseksi.
Mikäli rekisteröity ei toimita pyydettyjä tietoja siltä osin kuin tiedot liittyvät tapahtumaan
ilmoittautumiseen ja/tai siihen liittyviin järjestelyihin, rekisterinpitäjä ei voi ottaa vastaan
rekisteröidyn ilmoittautumista eikä sitoutua tapahtumaan osallistumista koskevaan rekisterinpitäjän
ja rekisteröidyn väliseen sopimukseen.
Henkilötietojen säilytysaika
Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen rekisteröidyn tekemän ilmoittautumisen ja
siihen liittyvän tapahtuman mahdollistamiseksi. Tämän lisäksi osaa henkilötiedoista säilytetään 10
vuotta tapahtuman päättymisestä lakisääteisen velvoitteen täyttämiseksi. Tällaisia henkilötietoja
voivat olla rekisteröinti- ja majoitusvahvistukseen ja matkamääräyksiin liittyvät tiedot.
Rekisterin henkilöryhmät sekä tietosisältö ja henkilötietoryhmät
Henkilöryhmät, joiden tietoja voidaan käsitellä ovat Rekisterinpitäjän järjestämään tapahtumaan
osallistujia.
Rekisterissä voidaan käsitellä muun muassa rekisterinpitäjälle ilmoitettujen tapahtumaan
osallistuvien rekisteröityjen etu- ja sukunimet, sekä mahdolliset yhteystiedot ja tapahtumaan liittyen
annetut tarpeelliset tiedot. Rekisteröidyn itsensä antamat tiedot saattavat sisältää muun muassa
seuraavia tietoja riippuen tapahtuman luonteesta ja kohdemaasta: koko nimi, toimipaikka, titteli,
toimiala, kotiosoite, syntymäaika ja kansalaisuus, passin tiedot, erikoisruokavalio,
matkapuhelinnumero, lähiomaisen nimi ja sähköpostiosoite.
Säännönmukaiset tietolähteet
Osallistujan ilmoittamat tiedot, ja tapahtumakutsun vastaanottaneen henkilön ilmoittamat tiedot
matkaan osallistujista kyseisestä toimipaikasta.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Rekisteritietoja voidaan jakaa organisaation sisällä, sekä tapahtuman sidosryhmien kesken,
esimerkiksi matkajärjestelyjä, majoitusta tai lentoa varten. Tietoja voidaan siirtää muun muassa
lentoyhtiölle, kongressinjärjestäjälle, hotellille ja/tai kuljetusyhtiölle. Tietoja siirretään EU:n tai
ETA:n ulkopuolelle siinä tapauksessa, jos tapahtuma ja tapahtuman sidosryhmät, kuten hotelli
sijaitsee EU:n tai ETA-alueen ulkopuolella.
Rekisterin suojauksen periaatteet
Tietoja säilytetään teknisesti suojattuina. Fyysinen pääsy tietoihin on estetty kulunvalvonnan, sekä
muiden turvatoimien avulla. Pääsy tietoihin vaatii riittävät oikeudet. Luvattomalta pääsyltä estetään
myös muun muassa palomuurien ja teknisen suojautumisen avulla. Rekisteritietoihin pääsee
käsiksi ainoastaan rekisterinpitäjä ja erikseen nimetyt tekniset henkilöt. Ainoastaan nimetyillä
henkilöillä on oikeus käsitellä ja ylläpitää rekisterin tietoja. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.
Rekisteritiedot varmuus kopioidaan turvallisesti ja ne ovat palautettavissa tarpeen tullen.
Tietoturvan taso auditoidaan toistuvin väliajoin joko ulkoisen tai sisäisen auditoinnin avulla.
Rekisteröidyn oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus muun muassa
- pyytää Rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää
kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista sekä oikeutta
siirtää tiedot järjestelmästä toiseen;
- vastustaa henkilötiedon käsittelyä;
- tarkastaa ja tarvittaessa saada korjattua mitä tietoja hänestä on rekisterissä. Pyyntö tulee
suorittaa kirjallisena rekisterin pitäjälle. Rekisteröidyllä on oikeus muutoksiin niissä tiedoissa,
jotka hänestä on kirjattu virheellisesti rekisteriin.
- niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, rekisteröidyllä
on oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella
ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen
- tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä valvontaviranomaiselle.
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