
Keva rekisteriseloste  
1. Rekisterin nimi 

Viima yhteiskehittämistyökalun käyttäjät 

2. Rekisterinpitäjä  

Keva 
 
Käyntiosoite: Unioninkatu 43, HELSINKI 
Postiosoite: 00087 Keva 
Puhelin: 020 614 21  

3. Rekisteriasioista vastaava henkilö 

Paula Sivunen 

Käyntiosoite: Unioninkatu 43, HELSINKI 
Postiosoite: 00087 KEVA 
Puhelin: 020 614 21 

4. Rekisterin käyttötarkoitus 

Rekisterin tietoja käytetään palveluun kirjautumiseen ja henkilön osallistumiseksi Kevan 

asiakasraatitoimintaan.  

5. Rekisterin sisältämät tietotyypit 

Rekisteri sisältää tietotoja, jotka välittyvät kirjautumisen yhteydessä. Niitä voivat olla: 

Nimi 

Sukupuoli 

Sähköposti 

Puhelinnumero 

ip-osoite 

Ikä 

Työnantaja 

Kuvia, videoita ja muuta audiovisuaalista materiaalia 

Käyttäjätunnus 

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet 

Rekisteriin tallentuu kohdassa 5 mainittuja tietoja henkilön rekisteröityessä käyttäjäksi. Kaikki 

henkilötiedot ovat käyttäjän itsensä antamia.  

7. Rekisteritietojen säännönmukainen käyttö ja luovutus 

Ti et oja ei l uovut eta kol mannen osapuol en käytt öön. 

 



8. Tietojen siirto EU- ja ETA-maiden ulkopuolelle 

Ti et oja ei l uovut eta tai sii rretä EU:n tai Euroopan tal ousal ueen ul kopuol ell e. 

9. Rekisterin suojaus 

Asi akasreki steri n ti edot ei vät ol e sal assa pi dettävi ä ti etoja. Kevan asi akasreki steri n ti etoja voi vat 
kui tenki n käyttää vai n ne Kevan työnt eki jät, joill a on teht ävi ensä hoi ta mi seksi annettu val tuudet ja 
käytt öoi keus ti etoi hi n. Työnant ajan yht eyshenkil ö tai muu omal ta työnantajal taan val tuudet saanut 
henkil ö pääsee näke mään ja yll äpi tä mään vai n omi a tiet ojaan. 

10. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tietojen korjaamista 

Asi akkaall a on oi keus tarkastaa itseään koskevat järjestel mii n reki steröi dyt ti edot sekä oi keus 
pyynnöstä saada itseään koskevi sta ti edoi sta ja asi aki rjoi sta ki rjalli set kopi ot . Tarkast usoi keuden 
käyttä mi nen ja kopi ot ovat maksutt omi a kerran vuodessa. Tarkast uspyynt ö tehdään 
henkil ökoht ai sen käynni n yht eydessä tai omakäti sesti all eki rjoi tetull a tai muull a luot ettavall a tavall a 
varmennet ull a asi aki rjall a. Tarkast uspyynt ö osoi tetaan reki steri n yht eyshenkil ölle. 
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