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1. Rekisterinpitäjä
Centria-ammattikorkeakoulu Oy
Talonpojankatu 2, 67100 Kokkola
Puhelin (06) 868 0200
2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö
Vastaava henkilö: Jani Rättyä, Palvelupäällikkö, 0444492577, jani.rattya@centria.fi
Yhteyshenkilö: Katariina Heikkilä, Projektisuunnittelija, 0444492719, katariina.heikkila@centria.fi
3. Tietosuojavastaavan yhteystiedot
Centria-ammattikorkeakoulu Oy, Tietosuojavastaava, Talonpojankatu 2, 67100 Kokkola,
Puhelin (06) 868 0200, sähköposti: tietosuojavastaava@centria.fi
4. Rekisterin nimi
Centria autotutkimus -rekisteri
5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja säilytysaika
Ammattikorkeakoulun tehtävänä on tutkinto-opetuksen lisäksi harjoittaa ammattikorkeakouluopetusta
palvelevaa sekä työelämää ja aluekehitystä edistävää ja alueen elinkeinorakennetta uudistavaa soveltavaa
tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa sekä taiteellista toimintaa. Tehtäviään hoitaessaan
ammattikorkeakoulun tulee edistää elinikäistä oppimista.
Centria autotutkimus -rekisteri on perustettu väliaikaisesti autoihin liittyvän markkinatutkimuksen
suorittamiseksi. Tutkimus tehdään yritystoimeksiantona ja tulokset raportoidaan toimeksiantajalle
yhteenvetona. Yksittäisiä tietoja ei luovuteta. Rekisterin osoitelähde perustuu Traficomin toimittamaan
tietueeseen, joka sisältää nimen ja puhelinnumerot.
Suoramarkkinoinnin voi kieltää tutkimuksen yhteydenoton yhteydessä. Luovutettuja tietoja
(puhelinnumerot) on mahdollista säilyttää maksimissaan 2 kuukautta. Tiedot ovat kertakäyttöisiä ja sen
jälkeen ne tuhotaan tietojenantajan ohjeiden mukaisesti. Tietojen tuhoamisesta raportoidaan
Traficomiin.
6. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri sisältää seuraavat tiedot:
• nimi
• puhelinnumero
7. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterin osoitelähde perustuu Traficomilta saatavaan Postin toimittamaan tietueeseen, joka sisältää
nimen ja puhelinnumeron. Tietojen luovutuksen perusteena on autoihin liittyvä kuluttajatutkimus alan
palvelujen kehittämiseksi.
Osoitelähde: Liikenneasioiden rekisteri, Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, PL 320,
00059 TRAFICOM, puh. 029 534 5000. Tietojen tekninen toimitus: Posti Oy, PL 7, 00011 POSTI
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8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Yhteenveto tutkimuksen tuloksista luovutetaan asiakkaalle. Yksittäisiä käyttäjiä koskevia tietoja ei
luovuteta.
9. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Rekisteristä ei luovuteta tietoja EU:n eikä ETA:n ulkopuolelle.
10. Rekisterin suojauksen periaatteet
Tietojärjestelmiin tallennetut ja niissä käsiteltävät henkilötiedot on suojattu teknisillä toimenpiteillä ja
niiden käyttöoikeudet on rajattu vain niille henkilöille, joiden työnkuvaan asiakastietojen käsittely kuuluu.
11. Tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastus
pyyntö on jätettävä henkilökohtaisesti osoitteessa: Centria-ammattikorkeakoulu Oy, Talonpojankatu 2,
67100 Kokkola. Muista olla valmis myös todistaman henkilöllisyytesi virallisella kuvallisella
henkilötodistuksella pyyntöä tehdessä.
12. Oikeus vaatia tiedon korjaamista tai poistoa
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteyttä rekisteriasioista
vastaavaan henkilöön. Rekisteröidyllä on myös oikeus pyytää tietojensa poistamista, tämä tapahtuu
vastaavasti kuin kohdan 11 pyynnöt. On tarpeen huomioida, että rekisterinpitäjällä saattaa olla muita lain
edellyttämiä vaatimuksia jatkaa henkilötietojen käsittelyä, jolloin poistamispyyntö evätään.

