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Tietosuojaseloste 
 
Laatimispäivä 2.10.2018 
 
1. Rekisterinpitäjä 
 
Perrigo Suomi Oy  (Perrigo) 
Y -tunnus: 1763649-4 
Käy ntiosoite: Lars Soncks båge 10, 02600 Espoo 
Postiosoite: PL 92, 02601 Espoo 
Puhelin: 0207631600   
 
2. Rekisterin nimi 
 
Tapahtumien ja koulutuksien osallistuja- ja asiakasrekisteri 

 
3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn peruste 
 
Tapahtumaan tai koulutukseen osallistuvan henkilön eli rekisteröidyn henkilötietoja käsitellään 
ensisijaisesti Perrigon ja rekisteröidy n välisen sopimuksen täy täntöön panemiseksi rekisteröidy n 
ilmoittautuessa tapahtumaan tai koulutukseen.  
 
Lisäksi henkilötietoja käsitellään perustuen Perrigon oikeutettuun etuun ylläpitää ja kehittää asiakassuhteita 
ja palveluitaan sekä markkinoida palveluitaan. 
 
4. Rekisterin tietosisältö 
 
Rekisteröidystä voidaan tallentaa muun muassa seuraavan kaltaisia tietoja: nimi, yhteystiedot, syntymäaika,  
tehtävänimike, toimipaikka sekä mahdollinen erityisruokavaliotieto. Lisäksi rekisteröidystä voidaan tallentaa 
mahdollisten palautekyselyiden vastaukset, mikäli vastauksia ei ole annettu anonyymisti.   
 
5. Henkilötietojen säilytysaika 
 
Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen rekisteröidyn tekemän ilmoittautumise n ja  s iihen 
liittyvän tapahtuman mahdollistamiseksi. Lisäksi tietoja säilytetään 2  vuotta i lmoittautumisen jä lkeen. 
Tiedot poistetaan, kun niiden edellä määritelty säilytysaika on kulunut.  
 
6. Säännönmukaiset tietolähteet 
 
Rekisteröity itse.  
 
7. T ietojen säännönmukaiset luovutukset ja vastaanottajien ryhmät 
 
Käsittely tehtäv iä voidaan ulkoistaa Perrigon käy ttämille  ulkopuolisille palveluntarjoajille 
tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja sen asettamissa rajoissa. 
 
8. T ietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 
 
Henkilötietoja voidaan siirtää Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle  ja  niitä  voidaan 
käsitellä maissa, joissa Perrigo-konsernilla on toimipiste tai palveluntarjoajia, mukaan lukien Yhdysvalloissa.  
Olemme varmistaneet, että myös näissä tilanteissa riittävä tietosuojan taso o n turvat tu EU:n laat imien 
mallisopimuslausekkeiden avulla. 
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9. Rekisterin suojauksen periaatteet 
 
Manuaalinen aineisto 
 
Mahdollinen manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa, jonne o n pääsy v ain e rikseen o ikeuden 
saaneilla henkilöillä. 
  
Sähköisesti käsiteltävät tiedot 
 
Sähköisesti käsiteltävää tietoa suojataan käyttäjätunnuksin ja salasanoin. 
 
Y llä esitetty jen toimien tarkoituksena on turvata rekisterissä säily tettäv ien henkilötietojen 
luottamuksellisuus, tietojen saatavuus ja eheys sekä rekisteröityjen oikeuksien toteutuminen. 
 
10. Automaattinen päätöksenteko 
 
Henkilötietoja ei käytetä sellaiseen automaattiseen päätöksentekoon, jolla olisi oikeudellisia ta i vastaav ia  
vaikutuksia rekisteröidyille.  
 
11. Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät rekisteröidyn oikeudet 
 
Rekisteröidyn oikeus saada pääsy tietoihin (tarkastusoikeus) 
 
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö 
tulee tehdä tässä tietosuojaselosteessa annettujen ohjeiden mukaisesti. Tarkastusoikeus voidaan evätä laissa 
säädetyin perustein. Tarkastusoikeuden käyttäminen on lähtökohtaisesti maksutonta.  
 
Rekisteröidyn oikeus vaatia tiedon oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista 
 
Siltä osin kuin rekisteröity voi toimia itse, hänen on ilman aiheetonta v iivytystä, saatuaan t iedon v irheestä 
tai, v irheen itse havaittuaan, oma-aloitteisesti oikaistava, poistettava tai täydennettävä r ekister issä o leva,  
rekisterin tarkoituksen vastainen, virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut tieto. 
 
Siltä osin kuin rekisteröity ei pysty korjaamaan tietoja itse, korjauspyyntö tehdään tämän tietosuojaselosteen 
kohdan 12 mukaisesti. 
 
Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia rekisterinpitäjää rajoittamaan henkilötietojensa käsittelyä esimerkiksi 
siinä tilanteessa, kun rekisteröity odottaa rekisterinpitäjän vastausta tietojensa oikaisemista tai poistamista  
koskevaan pyyntöön. 
 
Rekisteröidyn oikeus vastustaa suoramarkkinointia 
 
Rekisteröity  voi antaa rekisterinpitäjälle suoramarkkinointia koskevia suostumuksia tai kieltoja 
kanavakohtaisesti mukaan lukien suoramarkkinointitarkoituksiin tapahtuva profilointi. 
 
Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä  
 
Rekisteröidyllä on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyen vastustaa itseensä kohdistuvaa 
profilointia ja muita käsittelytoimia, joita rekisterinpitäjä kohdistaa rekisteröidyn henkilötietoihin siltä osin,  
kun tietojen käsittelemisen perusteena on rekisterinpitäjän oikeutettu etu.   
 
Rekisteröity voi esittää vastustamista koskevan vaat imuksensa tämän t ietosuojaselosteen ko hdan 12 
mukaisesti. Rekisteröidyn tulee vaatimuksen yhteydessä yksilöidä se erityinen tilanne, johon perustuen hän 
vastustaa käsittelyä. Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä toteuttamasta vastustamista  koskevaa py yntöä la issa  
säädetyin perustein. 
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Rekisteröidyn oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen 
 
Siltä osin kun rekisteröity on itse toimittanut rekisteriin tietoja, joita käsitel lään r ekiste röidyn antaman 
suostumuksen tai sopimuksen nojalla, rekisteröidyllä on oikeus saada tällaiset tiedot itselleen pääsääntöisesti 
koneluettavassa muodossa ja oikeus siirtää nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.  
 
Rekisteröidyn oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle 
 
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos  r ekisterinpitäjä e i  o le 
noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä. 
 
12. Yhteydenotot 
 
Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käy t tämi seen l iittyv issä 
tilanteissa rekisteröidyn tulisi ottaa yhteyttä Perrigoon. Rekisteröity  voi käy t tää  oikeuksiaan  o ttamalla 
y hteyttä Perrigoon sähköpostitse finlandinfo@perrigo.com. 
 

 


