REKISTERISELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 §
Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen
täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä.

1a
Rekisterinpitäjä

Laatimispäivä

13.5.2013

Nimi

3T Ratkaisut Oy
Osoite

Kumitehtaankatu 5, 04260 Kerava
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

puh 010 2310 340, 3t@3tratkaisut.fi
Nimi
2
Riipinen
Yhteyshenki- Evita
Osoite
lö rekisteriä Kumitehtaankatu 5, 04260 Kerava
koskevissa
asioissa
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
puh. 010 2310 340, evita.riipinen@3tratkaisut.fi

3
3T Tutkimuksen käyttäjärekisteri
Rekisterin
nimi
4
3T Ratkaisujen tekemät työturvallisuustutkimukset ja asiakastyytyväisyyskyselyt.
Henkilötietojen käsittelyn
tarkoitus

5
Rekisterin
tietosisältö

3T:n tutkimukset ja kyselyt pyritään tekemään keräämättä henkilötietoja. Kyselyt toteutetaan
anonyymisti joko e-ohjelmilla tai paperilomakkeilla. Jos yhteystietoja kuten sähköposteja pyydetään,
listat hävitetään niin, ettei niihin pystytä yhdistämään muita henkilöön liittyviä tietoja. Aineistoa ja
tuloksia käsitellään ryhmissä, jossa henkilötietoja ei ole. Jos tästä poiketaan, laaditaan erillinen
seloste.Tutkimuksilla selvitetään työpaikan yleistä tasoa, ei yksilökohtaista tilaa.
Asiakastyytyväisyyskyselyissä käytetään niitä yhteystietoja, joita asiakas on antanut (nimi,
sähköpostiosoite, yrityksen nimi, tehtävä, puhelinnumero ja postiosoite). E-kysely lähetetään
sähköpostiosoitteeseen. Kyselyn tarkoitus on selvittää asiakkaan tyytyväisyys saamaansa
tuotteeseen tai palveluun.

6
Säännönmukaisia tietolähteitä ei ole.
Säännönmukaiset tietolähteet
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7
Rekisterin tietoja ei luovuteta minnekään.
Tietojen
säännönmukaiset
luovutukset

8
Tietojen
siirto
EU:n tai
ETA:n
ulkopuolelle

Tiedot sijaitsevat palvelimella Suomessa eikä niitä fyysisesti siirretä muihin maihin.

9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

A Manuaalinen aineisto

Tutkimukseen ja asiakaskyselyyn liittyviä henkilötietoja ei säilytetä paperisina. Sähköisessä
muodossa olevat tiedot anonymisoidaan niin, ettei niitä voi yhdistää tiettyyn henkilöön.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Palvelun tietokannat sijaitsevat turvallisessa palvelintilassa sovelluksen tarjoajalla, Webropol Oy:ssä.
Ainoastaan määrätyillä Webropol Oy:n työntekijöillä sekä Webropol Oy:n toimeksiannosta ja lukuun
toimivien yritysten työntekijöillä on oikeus käsitellä rekisteriä ja ylläpitää sen tietoja. Kullakin
määritellyllä käyttäjällä on voimassaoleva ja sitova salassapitosopimus sekä oma henkilökohtainen
käyttäjätunnus ja salasana. Jokainen käyttäjä on saamistaan tiedoista vaitiolovelvollinen
salassapitosopimuksen, sekä tieto- ja yksityisyyden suojasta säädetyn lainsäädännön nojalla
Tietoliikenneyhteydet ovat suojattuja. ´
3T Ratkaiust OY:ssä tietoihin pääsy on rajoitettu tietojenkäsittelyoikeushallinnan avulla. Tietojen
käyttöä valvotaan. Pääsy henkilörekisteriin on vain määritellyillä henkilöillä, joiden kanssa on tehty
vaitiolosta salassapitosopimus. Käyttäjät kirjautuvat palveluun henkilökohtaisella
käyttäjätunnuksellaan.
Mahdollinen manuaalinen aineisto tuhotaan silppuamalla se.

