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1. REKISTERINPITÄJÄ

RunFest Finland Oy
Hyljekaari 3i, 02260 Espoo
info@runfest.fi

2. YHTEYSHENKILÖ

Lotta Pihlakoski
lotta.pihlakoski@runfest.fi
0408698849
RunFestin asiakasrekisteri

3. REKISTERIN NIMI
4. HENKILÖTIETOJEN
KÄSITTELYN TARKOITUS

Henkilötietoja käytetään RunFestin asiakassuhteiden
ylläpitoon ja asiakastiedotteiden postitukseen, sekä yrityksen
palveluiden markkinoimiseen henkilötietolain 19§ mukaisesti.
Rekisterin henkilötietoja käytetään tapahtuman/tapahtuman
lisäpalveluiden myyntiin. Tietoja voidaan käyttää myös
mielipide- ja markkinatutkimuksiin taikka muihin näihin
rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin, sekä tilastollisiin
tarkoituksiin.

5. REKISTERIN
TUOTESISÄLTÖ

RunFestin asiakkaita ovat yritysten työntekijät. Asiakkaan
tiedot: Nimi, työsähköposti, työpuhelinnumero, yrityksen
laskutusosoite
Asiakastiedot kerätään ilmoittautumisen yhteydessä
annetuista tiedoista.
Henkilötietoja luovutetaan vain yksilöidyn tietopyynnön
perusteella siihen oikeutetuille henkilöille.

6. SÄÄNNÖNMUKAISET
TIETOLÄHTEET
7. TIETOJEN
SÄÄNNÖNMUKAISET
LUOVUTUKSET
8. TIETOJEN SIIRTO EU:N
TAI ETA:N
ULKOPUOLELLE

RunFestin asiakasrekisterin viestit lähetetään amerikkalaisen
mailchimp-palvelun kautta. Rekisterin varmuuskopio on
ladattu Google Driveen RunFestin sisäiseen kansioon.
Luovutamme asiakastietoja RunFestin supplier-partnereille.

9. REKISTERISUOJAUKSEN Runfestin työntekijöiden henkilökohtaiset koneet ja laitteet
YLLÄPITOJÄRJESTELMÄT on suojattu F-Securen Safe ja Freedome VPN JA PERIAATTEET
tietoturvaohjelmilla. Ohjelmien automaattisen päivitykset on
aktivoitu ja ohjelmia päivitetään aina kun ohjelma sitä pyytää.
Työntekijöillä on henkilökohtaiset tietokoneet, minkä
avaaminen vaatii salasanan. Henkilökohtaiset tietokoneet
liikkuvat käyttäjiensä mukana, eikä niitä käytä kukaan muu
kuin tietokoneen omistaja. Sama pätee puhelimiin.
Tietokoneet ja puhelimet, missä yrityksen sähköposteja
käytetään, on suojattu salasanoilla. Työntekijät on
perehdytetty riittävän vahvojen salasanojen -käytäntöön,
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SÄILYTYS, ARKISTOINTI
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minkä suosituksena on, että salasanoiksi soveltuvat salasanat,
missä esiintyy isoja ja pieniä kirjaimia sekä numeroita,
muodostaen yhteensä vähintään 8 merkkiä.
Runfest Finland Oy käyttää googlen G-suite palvelua
sähköpostiin ja Wordpress -pohjaisia verkkosivuja. G-suite
hyödyntää kaksiosaisia varmenteita ja tietoturvailmoituksia,
kun google -tiliin kirjaudutaan uudella laitteella. Sivustojen
julkaisualustaa ja lisäosia päivitetään kuukausittain tietoturvan
ylläpitämiseksi. Lisätietoja yrityksen verkkosivuista saa
Markkinointitoimisto Tovarilta.
Rekisterin varmuuskopio on ladattu Google Driveen,
RunFestin sisäiseen kansioon.
Asiakasrekisteristä otetaan kunkin tapahtuman numeronjakoa
varten tulosteet ja ne tuhotaan tapahtumapäivän jälkeen.
Tulosteita käsittelee numeronjakoon perehdetyt työntekijät.
Perehdytysohjeistus kts. kohta 13.
Asiakkaiden satunnaisesti täyttämät paperiset lomakkeet
säilytetään lukituissa tiloissa siihen saakka, että ne
kirjataan sähköiseen asiakasrekisteriin. Kirjauksen jälkeen
paperiset lomakkeet tuhotaan tietosuojaroskien mukana.

11. REKISTERÖIDYN
TARKASTUSOIKEUS,
KORJAAMINEN JA
KIELTO-OIKEUS

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat
henkilörekisteritiedot (henkilötietolaki 26 §).
Rekisteröidyllä on oikeus tutustua ja nähdä häntä itseään
koskevat tiedot ja pyynnöstä saada niistä kopiot.
Tarkastusoikeus toteutetaan viivytyksettä.

12. REKISTERITIEDON
KORJAAMINEN JA
KIELTO-OIKEUS

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä omaaloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaistava,
poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, tarkoituksen
kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai
vanhentunut henkilötieto (henkilötietolaki 29 §).
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia tiedon korjaamista. Tieto
korjataan ilman aiheetonta viivytystä.
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen
suoramarkkinointiin sekä markkinointi- tai
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mielipidetutkimuksiin ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjälle.
Oikaisu- /kieltopyyntö tehdään kirjallisesti ja toimitetaan
rekisterinpitäjälle. Rekisteröidyn henkilöllisyydestä
varmistutaan ja tarvittaessa se tarkistetaan.
13. HENKILÖKUNNAN
PEREHDYTTÄMINEN

14. KUVIEN KÄYTTÖ

15. MAHDOLLISET RISKIT

Työtekijät on perehdytetty verkossa ja sähköpostilla
toimimisen turvallisiin periaatteisiin. Tämä tarkoittaa sitä, että
työntekijät osaavat erotella mahdollisesti haitalliset
roskapostit ja ymmärtävät olla avaamatta näitä sekä
painamatta linkkejä. Työntekijät ymmärtävät myös olla
luovuttamatta, sähköpostitse tai muuten, mitään
normaaleista yritystiedoista tai mitään tietoja asiakkaista
yrityksen ulkopuolisille tahoille.
Tapahtumassa otettuja kuvia julkaistaan sosiaalisessa
mediassa ja kuvia käytetään markkinointiin. Kuvissa/videoissa
näkyviä henkilöitä nimetä.
Mahdollisina tietoturvariskinä tällä hetkellä pidetään
tietoturvamurtoa yrityksen verkkosivuille tai henkilökohtaisille
tietokoneille. Tietokoneiden tietoturvaa ylläpidetään yhden
tietoturva-alan markkinajohtajan suojaohjelmilla sekä
tietokoneiden käyttöjärjestelmän omin suojamenetelmien,
kuten salasanojen avulla.
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Koulutussuunnitelma – miten koulutettu ja miten koulutetaan – Runfest Finland Oy

Runfest Finland Oy:n vakituiset työntekijät on koulutettu toimimaan internetin turvallisen käytön
perusperiaatteiden mukaisesti. Tämä tarkoittaa turvallisen käytännön toimitapoja
henkilökohtaisten ja yrityksien sähköposteja sekä palveluiden käyttäjätunnuksia käyttäessä:
riittävän vahvat salasanat ja niiden turvallinen käsittely sekä epätavallisten viestien tai pyyntöjen
avaamatta jättäminen. Työntekijöitä on kehotettu myös raportoimaan välittömästi, mikäli
havaitsevat tietokoneillaan, sähköposteissaan tai muissa yhteyksissä jotain epäilyttävää.
Runfest Finland Oy:n tapahtuma-avustajat käsittelevät osallistujarekisterien paperiversioita, missä
näkyy yhteyshenkilön, yrityksen ja joukkueiden nimet. Tapahtuma-avustajat eivät saa jakaa
paperilla olevia tietoja tai kerätä näitä mihinkään. Nämä paperiversiot kerätään pois
numerolappujen jaon jälkeen ja tuhotaan. Tapahtuma-avustajat eivät ole millään tavalla tekemisissä
Runfest Finland Oy:n tietokoneiden tai verkkopalveluiden kanssa.
Runfest Finland Oy:n työntekijät perehdytetään tietosuojatilinpäätökseen ja sitoutetaan
noudattamaan sen periaatteita.

