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Asiakasrekisteri Design Forum Finland / Suomen
Taideteollisuusyhdistys
Rekisterin pitäjä:
Design Forum Finland / Suomen Taideteollisuusyhdistys — Konstflitföreningen i Finland ry
Annankatu 16 B 27, 00120 Helsinki, info@designforum.fi, (09) 6220 810
Henkilötietojen käsittelijä: Koodiviidakko Oy / Liana Technologies
Rekisteri sisältää Design Forum Finlandin sidosryhmien, yhteistyökumppaneiden ja asiakkaiden,
lehdistön ja uutiskirjeen tilaajien yhteystietoja. Rekisterin sisältämiä tietoja käytetään sidosryhmäja asiakaspostitukseen, tiedotukseen, kutsupostitukseen, uutiskirjeen lähetykseen ym. vastaavaan
viestintään.
Rekisterin tiedot on kerätty seuraavasti: Design Forum Finlandin tapahtumiin ja valmennuksiin
ilmoittautuneet ovat antaneet ilmoittautumislomakkeessa luvan tietojensa rekisteröintiin ja postitukseen. Sidosryhmien jäsenet, yhteistyökumppanit ja muut asiakkaat ovat joko antaneet luvan
rekisteröintiin tai rekisteröinti perustuu julkisen tehtävän hoitamiseen tai asiakassuhteeseen.
Lehdistön jäsenet ovat rekisterissä asemaansa perustuen. Uutiskirjeen tilaajat ovat itse tilanneet
verkkolomakkeella Design Forum Newsletterin.
Uutiskirjeen tilaajista rekisterissä on ainoastaan sähköpostiosoite ja tieto kielestä ( suomi / englanti ).
Muista rekisteröidyistä on tallennettu enintään seuraavat tiedot: nimi, sähköpostiosoite, asema
yrityksessä, yritys, puhelinnumero, mahdollisesti postitusosoite. Lisäksi rekisteröidyillä saattaa olla
erilaisia luokittelutunnisteita, mm. asema, kieli, tehtävä ( markkinointi, päätoimittaja tms. ), osallistuminen johonkin Design Forum Finlandin tapahtumaan tai hankkeeseen, viestinnän tyyppi ( esim.
sidosryhmäpostitus, kv. viestintä, joulukortti ) jne. Tunnisteita käytetään kohdentamaan viestintää.
Rekisteri ei sisällä Design Forum Finlandin toiminnan kannalta tarpeettomia tietoja.
Rekisteriä päivitetään jatkuvasti Design Forum Finlandin toiminnan yhteydessä. Rekisterin tietoja
pääsevät käsittelemään ja näkemään ainoastaan Design Forum Finlandin henkilökuntaan kuuluvat
henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan kautta. Rekisterin tietoja ei luovuteta kolmannelle
osapuolelle eikä siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
Rekisteröidyllä on oikeus saada tietoonsa hänestä rekisteriin talletetut tiedot ottamalla yhteyttä
rekisterinpitäjään. Rekisteröidyn kaikki tiedot poistetaan rekisteristä hänen niin halutessaan, tai
kun hänen asemansa tai yritys, jota hän edustaa, ei enää kuulu Design Forum Finlandin toiminnan
ja viestinnän piiriin. Rekisteriin merkityllä henkilöllä on kaikki EU:n tietosuoja-asetuksen ja direktiivin (  EU 2016 / 679, EU 2016 / 680 ) määrittämät oikeudet tietoihinsa ( oikeus tietojen oikaisemiseen,
siirtoon toiseen järjestelmään, ilmoitukseen tietoturvaloukkauksesta jne. ).
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