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TIETOSUOJASELOSTE  
Navitas Kehitys Oy, KESTO -hanke 
 

 
Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö  
Ka sitelta vien henkilö tietöjen rekisterinpita ja na  töimii: 
Navitas Kehitys Oy, y-tunnus 0775736-4 
Wredenkatu 2, Navitas 1  
PL 1, 78201, Varkaus,  
puh. 029 1708 800 
 
Tietösuöjasta ja henkilö tietöjen ka sittelysta  vöit kysya  lisa a  sa hkö pöstilla:  
laura.leppanen@navitas.fi puh. 044-756 4230. 
 

Rekisterin nimi 
Navitas Kehitys Oy:n hallinnöiman KESTO -hankkeen (Kesta va n energianka ytö n, materiaalitehökkuuden ja 
ilmastön seudullinen töimintasuunnitelma) tiedötus- ja markkinöintirekisteri seka  hanketöimijöiden 
yhteystietörekisteri.  

 
Henkilötietojen käsittelyn kohde 
Ka sittelyn köhteena övat: 

a) rekisterinpita ja n sidösryhmien, hankkeessa mukana ölevien kuntien, Pöhjöis-Savön kuntien 
yhteyshenkilö iden henkilö tiedöt  

b) rekisterinpita ja n töimittaja -ja yhteistyö yritysten yhteyshenkilö iden henkilö tiedöt 
c) rekisterinpita ja n tiedötuksen ja markkinöinnin piiriin kuuluvien yritysten köhdehenkilö iden 

henkilö tiedöt 

 
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus  
Henkilö tietöja tallennetaan ja ka sitella a n rekisterinpita ja n tiedötuksen, markkinöinnin seka  asiakkuuksien- 
ja kumppanuuksien hallinnan tarpeisiin. Henkilö tietöjen ka sittelyn lainmukaisena perusteena ön EU 
yleinen tietösuöja-asetus artikla 6 köhta e ja Suömen Tietösuöjalaki (1050/2018) 4§. Tietösuöjalain 
mukaan henkilö tietöja saa ka sitella , kun 
 
”kysymys on henkilön asemaa, tehtäviä sekä niiden hoitoa julkisyhteisössä, elinkeinoelämässä, 
järjestötoiminnassa tai muussa vastaavassa toiminnassa kuvaavista tiedoista siltä osin kuin käsittelyn tavoite 
on yleisen edun mukainen ja käsittely on oikeasuhtaista sillä tavoiteltuun oikeutettuun päämäärään nähden;” 

 

Rekisterin tietosisältö 
Rekisteri sisa lta a  rekisterinpita ja n tiedötuksen ja markkinöinnin kannalta tarpeelliset tiedöt:  

- Köhde- ja/tai yhteyshenkilö n perustiedöt, esim. titteli/ asema/ työ tehta va , työ nantaja, henkilö n 
nimi, sa hkö pöstiösöite ja puhelinnumerö 

Tiedötus- ja viestinta rekisteri muödöstuu sellaisista henkilö tiedöista, jöille hankkeen töiminnasta ja 
hankkeen töimenpiteista  tiedötetaan.  Hanketöimijöiden yhteystietörekisteri sisa lta a  hankehenkilö stö n 
yhteystiedöt, keskeisten sidösryhmien yhteystiedöt seka  sellaisten tahöjen yhteystiedöt, jöiden kanssa 
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hanketyö ta  yhdessa  tehda a n. Hanketöimijöiden yhteystietörekisteri pita a  sisa lla a n myö s niiden 
asiantuntijöiden yhteystietöja, jöiden asiantuntijuutta ön hankkeen töteuttamiseksi tarvittu. 
Rekisterin sisa lta ma t henkilö tiedöt eiva t öle pröfilöinnin köhteena. 

 
Säännönmukaiset tietolähteet 
Köhdeyritysten ja na iden tehta va nmukaisten köhdehenkilö iden tiedöt saadaan köhdehenkilö ilta  itselta a n 
esimerkiksi tapaamisten ja keskustelujen kautta, julkisista tietöla hteista , julkisista tapahtumien 
ösallistujalistöista, sidösryhma köntaktien kautta tai muuten julkisten la hteiden kautta. 

 
Tietojen säännönmukaiset luovutukset 
Navitas Kehitys Oy ei luövuta rekisterin tietöja eteenpa in ilman rekisterö idyn suöstumusta.  
 

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle  

Tietöja ei siirreta  EU:n tai ETA:n ulköpuölelle.  
 

Tietojen säilytysaika 
Tietöja sa ilyteta a n tiedötus- ja markkinöintirekisterissa  hankkeen töteutusajan (2.1.2020-31.12.2021).  
Rekisterinpita ja  öikaisee, ta ydenta a  ja pöistaa öma-alöitteisesti rekisterissa  havaitsemansa virheellisen, 
puutteellisen tai vanhentuneen tiedön. 
 

Rekisterisuojauksen periaatteet 
Rekisterin tiedöt ön tallennettu rekisterinpita ja n ja rjestelma a n, jöka ön suöjattu teknisesti ja 
örganisatörisin töimin. Tiedöt ön tallennettu Navitas Kehitys Oy:n hallinnöimaan Micrösöft Teams – 
ja rjestelma a n. Tietöihin pa a seva t vain hankehenkilö t, jöille pa a sy ön tarpeen työ tehta vien höitamiseksi. 
 

Rekisteröidyn oikeudet 
Rekisterö idyilla  ön asetuksen 15 –22 artiklan mukainen öikeus tarkistaa itsea a n köskevat tiedöt seka  
öikeus vaatia virheellisen tiedön öikaisua ja öikeus vaatia tarpeettöman tiedön pöistamista. Rekisterö idylla  
ön öikeus tehda  valitus valvöntaviranömaiselle, mika li rekisterinpita ja  ei töteuta töimenpiteita  
rekisterö idyn perustellun ja köhtuullisen pyynnö n perusteella. Tarkistus- ja öikaisupyynnö t tulee la hetta a  
sa hkö pöstilla ösöitteeseen tiina.rajamaki@navitas.fi 

 

 

Varkaudessa 17.3.2020 

 

 

 


