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1

REKISTERINPITÄJÄ

Elite Palkitsemispalvelut Oy (2753892-7)
Kluuvikatu 3 (3. krs)
00100 Helsinki.
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YHTEYSTIEDOT REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Tietosuoja-asioista EAB-konsernissa vastaa konsernin emoyhtiö EAB Group Oyj.
Yhteyshenkilö rekisteriä ja tietosuojaa koskevissa asioissa on:
Elite Alfred Bergin tietosuojavastaava
EAB Group Oyj
tietosuoja@eabgroup.fi
Kluuvikatu 3 (3. krs), 00100 Helsinki
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REKISTERIN NIMI

Elite Palkitsemispalveluiden kokonaispalkitsemisen vaikuttavuuden arvioinnin rekisteri
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HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN PERUSTE

Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on rekisterinpitäjän ja asiakkaan välinen toimeksiantosopimus asiakkaan kokonaispalkitsemisen arvioinnista.
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REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Henkilöryhmät, joiden tietoja voidaan käsitellä, ovat rekisterinpitäjän asiakasorganisaation työntekijöitä.
Tiedot, joita rekisteröidyistä tallennetaan, voivat olla seuraavia:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

sähköpostiosoite
nimi
IP-osoite
työntekijän työsuhteen tiedot
palkka
ikä
sukupuoli
työskentelypaikka
palkitsemisen vaikuttavuutta koskevaan kyselyyn annetut vastaukset
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6

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Henkilötietojen käsittelytarkoitukset:
Sähköpostiosoite, nimitiedot ja IP-osoite:
Käytämme tietoja rekisteröityjen kutsumiseksi kyselyyn rekisterinpitäjän ja asiakkaan (rekisteröityjen työnantajan) välisen sopimuksen mukaisesti, kyselyyn vastaamisen seuraamiseksi sekä vastaamatta jättäneiden
työntekijöiden muistuttamiseksi vastaamisesta. Emme käytä sähköpostiosoitteita suoramarkkinointitarkoituksiin.

Palkitsemisen vaikuttavuutta koskevaan kyselyyn annetut vastaukset:
Käytämme rekisteröidyn antamia vastauksia arvioidaksemme asiakkaamme (rekisteröidyn työnantajan) kokonaispalkitsemisen vaikuttavuutta asiakkaan ja rekisterinpitäjän välisen sopimuksen mukaisesti. Tietoja ei
käytetä yksittäisen rekisteröidyn arvioimiseen. Rekisterinpitäjä luovuttaa vastauksia asiakkaalle (rekisteröidyn työnantajalle) ainoastaan maskatussa muodossa, jossa vastauksia ei ole mahdollista yhdistää yksittäiseen rekisteröityyn. Rekisterinpitäjä poistaa vastausten linkityksen rekisteröityjen sähköpostiosoitteisiin,
nimitietoihin ja IP-osoitteisiin ja muuttaa vastaukset tilastolliseen muotoon viimeistään kolmen kuukauden
kuluessa kyselyn valmistumisesta, minkä jälkeen vastauksia ei ole enää mahdollista yhdistää yksittäisiin vastaajiin.

Muut tiedot:
Käytämme asiakkaan (rekisterinpitäjän työnantajan) tai rekisteröidyn itsensä toimittamia segmenttitietoja,
kuten työntekijän työsuhteen kestoa, palkkaa tai muita työsuhteeseen liittyviä tietoja, ikää ja sukupuolta
koskevia tietoja kyselyn tulosten arvioimiseksi eri ryhmissä. Tiedot maskataan ennen asiakkaalle toimittamista siten, että yksittäisiä työntekijöitä ei ole mahdollista identifioida segmentointitietojen perusteella.
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HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Rekisterinpitäjä säilyttää rekisteröityjen sähköpostiosoitteita enintään kolmen kuukauden ajan kyselyn valmistumisen jälkeen. Tämän ajan kuluttua rekisterinpitäjä poistaa rekisteröityjen sähköpostiosoitteet ja
muuttaa tiedot tilastolliseen muotoon, josta yksittäisten vastaajien tunnistaminen ei enää ole mahdollista.
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PROFILOINTI

Rekisterinpitäjä ei käytä henkilötietoja yksittäisen vastaajan profilointiin.
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SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Tietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään tai rekisteröidyn työnantajalta (rekisterinpitäjän asiakkaalta).
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10 TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EUROOPAN
UNIONIN TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE
Yhtiö käyttää palvelun tuottamiseen teknisiä kumppaneja sekä muita yhteistyökumppaneita, joille henkilötietoja voidaan luovuttaa palvelun toteuttamiseksi. Käsittelytehtävät ulkoistetaan kuitenkin aina tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja sen asettamissa rajoissa. Yhtiö edellyttää yhteistyökumppaneilta asettamiensa
tietosuojavaatimusten noudattamista.
Osa henkilötietojen käsittelystä tapahtuu Euroopan talousalueen ulkopuolisissa maissa esimerkiksi käytettäessä yhdysvaltalaista palveluntarjoajaa kyselyiden tekniseen toteuttamiseen. Henkilötietojen siirrot kolmansin maihin tapahtuvat kuitenkin aina tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja sen asettamissa rajoissa.
Luovutettaessa tietoja Euroopan talousalueen ulkopuolelle, turvataan henkilötietojen luottamuksellisuus
käyttämällä tietosuojasääntelyn edellyttämiä siirtomekanismeja, kuten EU:n komission hyväksymiä mallilausekkeita.
Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön sallimissa tilanteissa.

11 REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Kaikki henkilötietoja käsittelevät henkilöt ovat salassapitosopimuksella tai erillisellä tietosuojavaatimuksella
vaitioloon ja henkilötietojen luottamukselliseen käsittelyyn sidottuja.
Kerätyt henkilötiedot ovat palomuureilla, salasanoilla ja muilla teknisillä keinoilla suojatuissa tietokannoissa. Suojauskeinoja ovat mm. hallitut käyttöoikeuksien myöntämiset ja niiden käytön valvonta, salaustekniikoiden käyttö, henkilötietojen käsittelyyn osallistuvan henkilöstön ohjeistaminen sekä kumppanien
huolellinen valinta.

12 HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT REKISTERÖIDYN OIKEUDET
12.1 Oikeus saada pääsy tietoihin
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Mikäli rekisteröity
pyytää pääsyä häntä koskeviin henkilötietoihin, Yhtiö toimittaa jäljennöksen rekisteriin talletetuista tiedoista joko kirjallisessa tai sähköisessä muodossa tai osoittaa paikan, jossa rekisteriin talletetut tiedot ovat
nähtävillä. Tarkastuspyyntö tulee tehdä tämän tietosuojaselosteen kohdan 13 mukaisesti. Tarkastusoikeus
voidaan evätä laissa säädetyin perustein.
12.2 Oikeus vaatia tiedon oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista
Korjauspyyntö virheellisestä, tarpeettomasta, puutteellisesta tai vanhentuneesta tiedosta tulee tehdä tämän tietosuojaselosteen kohdan 13 mukaisesti.
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia Yhtiötä rajoittamaan henkilötietojensa käsittelyä esimerkiksi siinä tilanteessa, kun rekisteröity odottaa Yhtiöltä vastausta tietojensa oikaisemista tai poistamista koskevaan pyyntöön.
12.3 Rekisteröidyn oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
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Niiltä osin, kun rekisteröity on itse toimittanut asiakasrekisteriin tietoja, joita käsitellään toimeksiannon nojalla, rekisteröidyllä on oikeus saada tällaiset tiedot itselleen pääsääntöisesti koneluettavassa muodossa ja
oikeus siirtää nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle. Tätä koskevan pyynnön voi esittää tämän tietosuojaselosteen kohdan 13 mukaisesti.
12.4 Rekisteröidyn oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos Yhtiö ei ole noudattanut
toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

13 YHTEYDENOTOT
Kaikissa tähän tietosuojaselosteeseen koskevissa kysymyksissä ja rekisteröidyn oikeuksien käyttämiseen
liittyvissä tilanteissa tulee ottaa yhteyttä kohdassa 2 mainittuun henkilöön.
Yhtiö voi tarvittaessa pyytää rekisteröityä täsmentämään pyyntöään kirjallisesti, ja rekisteröidyn henkilöllisyys voidaan tarpeen vaatiessa varmentaa ennen ryhtymistä toimenpiteisiin.

14 TIETOSUOJASELOSTEEN MUUTTAMINEN
Kehitämme palveluitamme jatkuvasti, ja näistä syistä pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta tarvittaessa. Muutokset voivat perustua myös muutoksiin lainsäädännössä. Ilmoitamme
merkittävistä muutoksista palveluissamme. Suosittelemme tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön
säännöllisesti.
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