Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n yrityskyselyjen yhteystietorekisterin
tietosuojaseloste
1.
Rekisterin nimi

Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n yrityskyselyjen yhteystietorekisteri

2.
Rekisterinpitäjä
Elinkeinoelämän keskusliitto EK (jäljempänä EK) (osoite Eteläranta 10, 00130,
sekä rekisterin
puhelin 09 420 20, sähköposti ek@ek.fi).
vastuu- ja yhteyshenkilöt
Rekisterin vastuuhenkilö on johtaja Penna Urrila (puhelin 09 4202 2606, sähköposti etunimi.sukunimi@ek.fi).
Rekisterin yhteyshenkilö on asiantuntija Terhi Heikkonen (puhelin 040 556
8884, sähköposti etunimi.sukunimi@ek.fi).
3.
Henkilötietojen
käsittelyn tarkoitus ja peruste

Rekisterissä olevia henkilötietoja käytetään yrityskyselyjen toteuttamiseen
(mm. työaika- ja poissaolotiedustelu, henkilöstö- ja koulutustiedustelu, suhdannebarometri, työtaistelutilasto)
Henkilötietojen käsittely rekisterissä perustuu EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 6 artiklan 1 kohdan f alakohtaan (rekisterinpitäjän oikeutettu
etu). Oikeutettu etu muodostuu edellä kuvattujen yrityskyselyiden toteuttamisesta.

4.
Rekisteröityjen
ryhmät ja rekisterin sisältämät tiedot

Rekisteröidyt ovat EK:n jäsenyritysten työntekijöitä tai omistajia.
Rekisteri sisältää kyselyihin vastaajien nimen ja yhteystiedot sekä palautteensaajien nimen ja yhteystiedot.

5.
Säännönmukaiset Tietojen pääasiallisena lähteenä on EK:n jäsentietojärjestelmä.
tietolähteet
Tietojen lähteenä sekä tietojen päivittämisessä käytetään myös jäsenyritysten
verkkosivuja, minkä lisäksi jäsenyritykset ilmoittavat itse EK:lle jäsenyritystensä
yhteyshenkilöiden tietoja esimerkiksi, jos yhteyshenkilö tai yhteyshenkilön tiedot muuttuvat.
Tietoja saadaan myös mahdollisilta yhteistyökumppaneilta, joiden kanssa toteutetaan yksittäisiä yrityskyselyitä.
6.
Tietojen säännönRekisterin tietoja voidaan luovuttaa EK:n jäsenliitoille (vain ko. jäsenliiton jäsenmukaiset luovuyritysten tietoja) ja Tilastokeskukselle.
tukset
EK:n jäsenliitot: https://ek.fi/ek-ja-jasenliitot/jasenliitot/

7.
Tietojen siirto
Rekisterin sisältämiä henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
8.
Tietojen säilytys

Rekisterin sisältämiä henkilötietoja säilytetään toistaiseksi yrityskyselyiden toteuttamista varten.

9.
Tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia henkilötietoja rekisterissä käsitellään. Rekisteröity voi pyytää tietojensa tarkastamista kohdassa 2
määritetyltä yhteyshenkilöltä.
10.
Oikeus vaatia tiedon korjaamista
sekä oikeus pyytää tiedon poistamista tai käsittelyn rajoittamista

Rekisteröity voi pyytää kohdassa 2 määritetyltä yhteyshenkilöltä, että hänen
rekisterissä olevia henkilötietoja korjataan tai täydennetään.
Rekisteröidyllä on EU:n yleisessä tietosuoja-asetuksessa määritetyissä tilanteissa oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista tai tietojen
käsittelyn rajoittamista.

11.
Oikeus vastustaa
henkilötietojen
käsittelyä

Rekisteröidyllä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä rekisterissä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella.

12.
Oikeus tehdä valitus tieto-suojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeus tehdä
rekisterissä tehtävästä henkilötietojensa käsittelystä valitus tietosuojavaltuutetulle.

