
Tämä   on   EU:n   yleisen   tietosuoja-asetuksen   (GDPR)   mukainen   rekisteri-   ja   tietosuojaseloste   
palkkakyselystä   ja   palkkakyselyn   lahjakorttiarvontalomakkeen   henkilötietorekisteristä.   Laadittu   
07.05.2021.    

  
1.   Rekisterinpitäjä     
AYY   /   Linkki   ry     
PL   69     
02151   Espoo      

  
2.   Rekisteristä   vastaava   yhteyshenkilö     
Ville   Isoranta     
ville.isoranta@aalto.fi   

  
3.   Oikeusperuste   ja   henkilötietojen   käsittelyn   tarkoitus    
EU:n   yleisen   tietosuoja-asetuksen   mukainen   oikeusperuste   henkilötietojen   käsittelylle   on    kerätä   
palkkakyselyyn   liittyvän   lahjakorttiarvonnan   toteuttamisen   kannalta   välttämättömät   henkilötiedot.     

  
4.   Rekisterin   nimi     
Palkkakysely   ja   palkkakyselyn   lahjakorttiarvonnan   osallistujarekisteri.     

  
5.   Rekisterin   tietosisältö     
Palkkakyselyn   lahjakorttiarvonnan   osallistujarekisteriin   tallennettavia   tietoja   ovat   henkilön   nimi,   
sähköpostiosoite   sekä   puhelinnumero.   Palkkakyselyssä   tallennetaan   henkilön   vastaamia   tietoja   
palkkatasosta,   työpaikasta   sekä   muista   työsuhteeseen   ja   työskentelyhistoriaan   liittyvistä   tiedoista.   
Palkkakysely   ei   sisällä   henkilötietoja.     
Lahjakorttiarvonnan   rekisteri   tuhotaan   arvonnan   suorittamisen   jälkeen.   Palkkakyselystä   syntyvään   
rekisteriin   ei   tallenneta   tai   syötetä   henkilötietoja.     

  
6.   Säännönmukaiset   tietolähteet     
Rekisteriin   tallennettavat   tiedot   saadaan   palkkakyselyyn   osallistuneilta   Microsoft   Forms-   lomakkeen   
kautta,   jossa   käyttäjältä   kysytään   hänen   nimensä,   puhelinnumeronsa   sekä   sähköpostiosoitteensa.   Itse   
palkkakysely   toteutetaan   erillisenä   lomakkeena,   joka   ei   tallenna   mitään   vastaajan   henkilötietoja.   
Palkkakysely   on   täysin   anonyymi   eli   mitään   vastauksia   ei   ole   teknisesti   tai   muutoin   mahdollista   liittää   
henkilötietoihin,   jotka   kerätään   erillisellä   lomakkeella.   
    

7.   Tietojen   säännönmukaiset   luovutukset   ja   tietojen   siirto   EU:n   tai   ETA:n   ulkopuolelle    
Tietoja   ei   luovuteta   muille   tahoille.     Tietoja   ei   luovuteta   myöskään   EU:n   tai   ETA:n   ulkopuolelle.   Tietoja   ei   
siirretä   Yhdysvaltoihin.     

  
8.   Rekisterin   suojauksen   periaatteet     
Henkilötiedot   siirretään   suojatussa   verkkoyhteydessä   Microsoftin   palvelinympäristöön.   Palvelinympäristö   
on   suojattu   ja   täyttää   EU:n   tietosuoja-asetuksen   vaatimukset   kaikilta   osin.   Rekisteriin   on   pääsy   vain   
kyselylomaketta   ylläpitävällä   henkilöllä,   henkilötietoja   säilytetään   asianmukaisesti   suojatussa   
verkkoympäristössä.   Luovutettuja   henkilötietoja   käsitellään   luottamuksellisesti.     

  
9.   Tarkastusoikeus   ja   oikeus   vaatia   tiedon   korjaamista    
Jokaisella   rekisterissä   olevalla   henkilöllä   on   oikeus   tarkistaa   rekisteriin   tallennetut   tietonsa   ja   vaatia   
mahdollisen   virheellisen   tiedon   korjaamista   tai   puutteellisen   tiedon   täydentämistä.   Mikäli   henkilö   haluaa   



tarkistaa   hänestä   tallennetut   tiedot   tai   vaatia   niihin   oikaisua,   pyyntö   tulee   lähettää   ensisijaisesti  
rekisterinpitäjälle.   Rekisterinpitäjä   voi   pyytää   tarvittaessa   pyynnön   esittäjää   todistamaan   
henkilöllisyytensä.   Rekisterinpitäjä   vastaa   asiakkaalle   EU:n   tietosuoja-asetuksessa   säädetyn   ajan   puitteissa.     

  
10.   Muut   henkilötietojen   käsittelyyn   liittyvät   oikeudet     
Rekisterissä   olevalla   henkilöllä   on   oikeus   pyytää   häntä   koskevien   henkilötietojen   poistamiseen   rekisteristä   
("oikeus   tulla   unohdetuksi").   Niin   ikään   rekisteröidyillä   on   muut    EU:n   yleisen   tietosuoja-asetuksen   
mukaiset   oikeudet    kuten   henkilötietojen   käsittelyn   rajoittaminen   tietyissä   tilanteissa.   Pyynnöt   tulee   lähettää   
kirjallisesti   rekisterinpitäjälle.   Rekisterinpitäjä   voi   pyytää   tarvittaessa   pyynnön   esittäjää   todistamaan   
henkilöllisyytensä.   Rekisterinpitäjä   vastaa   asiakkaalle   EU:n   tietosuoja-asetuksessa   säädetyssä   ajassa   
(pääsääntöisesti   kuukauden   kuluessa).     
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