REKISTERISELOSTE (Henkilötietolaki 523/99)
TIETOJÄRJESTELMÄSELOSTE (Julkisuuslaki 621/99)
Laatimispvm : 1.3.2008
Päivittämispvm : 19.1.2018
1. Rekisterinpitäjä,
tietojärjestelmän
vastuutaho

Nimi
Testing Lab / ABC Solutions Oy

Yhteystiedot
Testing Lab / ABC Solutions Oy
Tiedekatu 2, 60320 Seinäjoki
Puh. 0401824474
(Matti Taini / Testing Labin palvelupäällikkö)
2. Rekisteri/tietojärjestelmä-asioista
vastaava henkilö ja/tai
yhteyshenkilö

Nimi
Matti Taini
Yhteystiedot
Testing Lab / ABC Solutions Oy
Tiedekatu 2, 60320 Seinäjoki
Puh. 0401824474

3. Rekisterin tai muun
tietojärjestelmän nimi ja
verkko-osoite mikäli
julkinen

Testing Labin testaajatietokanta
http://testinglab.fi/testiryhma/

4. Henkilötietojen
käsittelyn
tarkoitus (rekisterin
käyttötarkoitus),
tietojärjestelmän
käyttötarkoitus

Rekisteritietojen käyttötarkoituksena on Testing Lab -palvelun
toimijoiden ja testaajien välinen yhteydenpito. Testing Lab pystyy
testaajatietokannasta valitsemaan tuotteiden testaukseen tuotteen
kohderyhmää olevat testaajat ja lähettämään heille tuotetestauskutsun.
Testing Lab pystyy myös lähettämään testaajille kyselytutkimuksia,
avoimia testaajahakuja tuotetestauksiin, tutkimustuloksia, etuja,
salassapitosopimuksia ja testattavia tuotteita.
Liittymällä testaajatietokannan jäseniksi testaajat omalla
suostumuksellaan antavat Testing Lab -palvelun käyttöön
liittymisvaiheessa kysyttäviä henkilötietojaan (Henkilötietolain 8§).
Liittymällä testaajatietokantaan testaaja antaa suostumuksensa siihen,
että hänelle voidaan lähettää Testing Labin yllämainitun mukaista
viestintää ja käydä yllä mainittua yhteydenpitoa. Testiryhmän jäseniksi
liittyvät lisätään Testing Labin testaajatietokantaan.

5. Rekisterin tai muun
tietojärjestelmän
tietosisältö

Testaajaryhmän jäseniksi liittyviltä kysytään alla olevan sivuston kautta
löytyvät henkilötiedot:
http://testinglab.fi/testiryhma
Käyttäjä voi myöhemmin pyytää profiilitietonsa nähtäväkseen tai itse
päivittää profiilitietojaan lähettämällä sähköpostia Testing Labille.

6. Säännönmukaiset
tietolähteet ja
päivitystiheys

Ainoana tietolähteenä on käyttäjä itse. Tietoja saadaan käyttäjän
liittyessä Testing Labin testiryhmään tai päivittäessä omia tietojaan.
Testaajien henkilötietoja säilytetään, kunnes käyttäjä itse pyytää
poistamaan itsensä testaajatietokannasta eli rekisteristä. Henkilötietoja
voidaan hyödyntää kaikissa testeissä.

7. Henkilörekisterin
säännönmukaiset tietojen
luovutukset. Tietojen siirto
EU:n tai Euroopan
talousalueen ulkopuolelle

Testaajarekisteri ei ole julkisesti nähtävissä ja ainoastaan Testing Labilla
on pääsy testaajarekisteriin. Kun testaaja valitaan mukaan tietyn
tuotteen/palvelun testaukseen, Testing Labilla on lupa välittää valittujen
testaajien henkilötietoja kyseiseen testaukseen liittyvälle
asiakasyritykselle.

8. Rekisterin tai muun
tietojärjestelmän
suojauksen periaatteet

A. Tausta-aineistot (manuaalinen aineisto)
Ei manuaalista aineistoa
B. Tietojärjestelmän aineisto
Testing Lab -palvelun testaajaryhmään ilmoittautuneiden tiedot
tallentuvat Google Forms -lomakkeeseen ja tiedot otetaan säännöllisin
väliajoin talteen Google Formista. Tietojen talteenoton jälkeen testaajiksi
ilmoittautuneiden tiedot poistetaan Google Formsista ja tiedot lisätään
OneDrivessa sijaitsevaan Testing Labin testaajatietokantaan, johon on
pääsy vain ABC Solutions Oy:n / Testing Labin työntekijöillä ja heillä on
jokaisella salassapitosopimus. OneDrivessa oleva testaajatietokanta on
suojattu henkilökohtaisella käyttäjätunnus/salasana yhdistelmällä.

