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REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS
Käsittelyn tarkoituksena on asiakas- tai kumppanisuhteen hoitaminen, sisältäen
mm. tiedotukset, tarjoukset, toimitukset ja laskutuksen. Lisäksi henkilötietoja
käsitellään rekisterinpitäjän markkinoinnissa (mukaan lukien suoramarkkinointi).
Suoramarkkinointia voidaan toteuttaa myös sähköisesti.
TIETOJEN KERÄÄMISEN JA KÄSITTELYN PERUSTE
Tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan tai kumppanin suostumuksella, tai
asiakkaan/kumppanin kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi.
Tietoja voidaan kerätä myös nykyisten tai potentiaalisten yritysasiakkaiden
kontaktihenkilöistä markkinointitarkoituksiin (rekisterinpitäjän oikeutettu etu).
HENKILÖTIETORYHMÄT
✓ Asiakkaat
✓ Alihankkijat
REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
✓ Perustietoja, kuten nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, yritys,
yrityksen y-tunnus
✓ Tapahtumatiedot, kuten yhteydenotot ja tapaamiset
✓ Asiakkuuteen ja sopimussuhteeseen liittyvät tiedot
✓ Rekisteröidyn itse antamat tiedot
TIETOJEN SÄILYTYSAIKA
Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan/toimittajan
kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai asiakkuuden
kehittämiseksi.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Rekisteriin kerätään tietoja
✓ Henkilöltä itseltään
✓ Web-sivujen yhteydenottolomakkeella
✓ Viranomaisen pitämistä rekistereistä lain sallimissa rajoissa (esim. ytj.fi)
✓ Muista yleisesti saatavilla olevista tietolähteistä
✓ Yrityksen käyttämistä analytiikkatyökaluista
TIETOJEN LUOVUTUS
Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle. Yhtiö voi kuitenkin
luovuttaa henkilötietoja voimassa olevan lainsäädännön velvoittamissa rajoissa.
Tietoja ei toimiteta kolmansiin maihin eikä kansainvälisille järjestöille. Osa
yrityksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattaa
säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.
REKISTERIN SUOJAUS
Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse. Sähköiset tiedot on suojattu
palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Tietojen käyttöoikeus on vain niillä
rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja
tehtävissään.
AUTOMAATTINEN PÄÄTÖKSENTEKO
Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.
HENKILÖTIETOLAIN 6 LUVUN 26 §:N MUKAINEN TARKASTUSOIKEUS
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja
henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää
allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.
Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua
tai poistamista. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa
käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.
Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen
käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus
valvontaviranomaiselle.
MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja
suoramainontaan sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Kielto merkitään
rekisteriin.

