TIETOSUOJASELOSTE

1.Rekisterinpitäjä

Nimi: Motiva Oy
Y-tunnus: 1629255-4
Osoite: Pohjoinen Rautatiekatu 25 (PL 489), 00101 Helsinki

2. Yhteyshenkilö rekisteriä
koskevissa asioissa

Nimi: Saara Elväs
Osoite: Motiva Oy, PL 489, Helsinki
Yhteystiedot: saara.elvas@motiva.fi

3.Tietosuoja-asioita hoitava
henkilö
4. Rekisterin nimi

Nimi: Pirjo Jakobsson
Osoite: Motiva Oy, PL 489, Helsinki
tietosuoja@motiva.fi
Energiatehokkuussopimusten käyttäjä- ja yhteyshenkilörekisteri

5. Henkilötietojen
käsittelyn tarkoitus ja
oikeusperuste

Käyttäjärekisterin ylläpito ja yhteydenpito rekisteröityihin. Henkilötietojen
käsittely perustuu rekisteröitymisen yhteydessä rekisterinpitäjälle syntyvään
oikeutettuun etuun käsitellä rekisteröidyn antamia tietoja.

6. Rekisterin tietosisältö

Henkilön yhteystiedot kuten
- Nimi, sähköposti, yritys ja tehtävänimike
- työpaikan postiosoite, postinumero ja postitoimipaikka
- puhelin ja matkapuhelin

7. Säännönmukaiset
tietolähteet

Henkilötiedot saadaan energiatehokkuussopimuksen liittymisasiakirjasta,
sopimuksen vastuuhenkilöltä tai henkilöltä itseltään.

8. Tiedon säilytysaika

Tietoja säilytetään energiatehokkuussopimustoiminnan kannalta
tarkoituksenmukainen aika, joka kattaa vähintään koko sopimuskauden
2017–2025, sekä vuoden 2026, jolloin liittyneillä toimijoilla on vielä velvoite
raportoida tietoja seurantajärjestelmään.

9. Henkilötietojen
vastaanottajat

Henkilötietoja voidaan luovuttaa energiatehokkuussopimuksen
täytäntöönpanoa varten:
Sopimus- ja toimipaikkavastuuhenkilöiden sekä kunnilla myös
sopimusyhdyshenkilöiden yhteystietoja voidaan luovuttaa
energiavirastolle ja elinkeinoelämän ja kiinteistöalan
energiatehokkuussopimuksissa lisäksi toimijoiden kanssa
liittymisasiakirjan allekirjoittaneelle toimialaliitolle
energiatehokkuussopimukseen toimeenpanoon liittyvien
tapauskohtaisesti erikseen sovittujen tehtävien hoitamiseksi.
Viranomaisille henkilötietoja luovutetaan voimassa olevan lainsäädännön
sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.
Motiva Oy voi käyttää tietojen käsittelyssä kolmansien osapuolten palveluja
esimerkiksi tietotekniikan palveluiden osalta, jolloin Motiva Oy varmistaa
tietojen lainmukaisen käsittelyn sopimusjärjestelyin sekä ohjeistamalla
kolmansia osapuolia tietojen käsittelystä. Kolmannet osapuolet voivat
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vaihdella. Nämä kolmannet osapuolet käsittelevät tietoja ainoastaan Motivan
Oy:n toimeksiannosta ja lukuun.
Seurantajärjestelmän tekninen toimittaja on Consultor Finland Oy.
10. Tietojen siirto EU:n tai
ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti siirretä EU/ETA alueen ulkopuolelle,
viestinnässä rekisteröidyille käytetään Microsoft Outlook sähköpostiohjelmaa.

11. Rekisteröidyn oikeudet

Oikeus tarkastaa tiedot
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja
henkilörekisteriin on tallennettu. Rekisteröidyn tulee lähettää tarkastuspyyntö
seuranta-apu@motiva.fi -sähköpostiosoitteeseen. Rekisteröidyn tulee esittää
tarkastuspyynnössä tiedon etsimiseen tarpeelliset tiedot. Tarvittaessa
rekisterinpitäjä kysyy lisätietoja rekisteröidyn tunnistamiseksi.
Tarkastuspyynnön vastaus toimitetaan tarkastuspyynnön esittäneelle
sähköpostitse, jollei rekisteröity pyydä lähettämään tietoja muulla tavoin.
Oikeus tiedon korjaamiseen
Motiva Oy huolehtii omien mahdollisuuksiensa mukaan käsittelemiensä
henkilötietojen laadusta. Motiva Oy oikaisee, poistaa tai täydentää
virheellisen tai tarpeettoman henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn
vaatimuksesta.
Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
Rekisteröidyllä on oikeus siihen, että Motiva Oy rajoittaa käsittelyä, jos
rekisteröity esimerkiksi kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden. Tällöin
käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi varmistaa
niiden paikkansapitävyyden.
Oikeus vaatia tietojen poistamista tai vastustaa tietojen käsittelyä
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojensa poistamista tai vastustaa
niiden käsittelyä silloin kun se perustuu oikeutettuun etuun. Rekisteröidyllä on
aina oikeus vastustaa suoramarkkinointia lähettämällä sähköpostia
osoitteeseen tietosuoja@motiva.fi ja seuranta-apu@motiva.fi.
Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Rekisteröity voi tehdä henkilötietojen käsittelystä valituksen valvovalle
viranomaiselle, joka on tietosuojavaltuutettu.

