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1) Yleistä

Tällä tietosuojaselosteella annetaan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen edellyt-
tämiä tietoja Innotiimin Oy:n asiakasrekisteriin rekisteröidylle.

2) Rekisterinpitäjä

Innotiimi Oy
Karhumäentie 3, 01530 Vantaa
puh: +358 9 3540 7090
sähköposti: tietosuoja@innotiimi-icg.com

3) Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Antti Hellström
puh: +358 50 516 0307
sähköposti: tietosuoja@innotiimi-icg.com

4) Rekisterin nimi

Innotiimi Oy:n asiakasrekisteri

5) Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja käsittelyn oikeusperuste

Oikeusperuste Käsittely

Sopimussuhde tai sopi-
muksen tekemistä edeltä-
vät toimenpiteet

Rekisteritietoja käytetään asiakassuhteen hal-
lintaan ja hoitamiseen sekä sovittujen palvelu-
jen toimittamiseen. Lisäksi rekisteritietoja käy-
tetään rekisterinpitäjän palveluista ja järjestet-
tävistä tapahtumista tiedottamiseen sekä niihin
liittyvään markkinointiin.

Suostumus Rekisteritietoja käytetään rekisterinpitäjän pal-
veluista ja järjestettävistä tapahtumista tiedot-
tamiseen sekä niihin liittyvään markkinointiin.

Rekisterinpitäjän oikeu-
tettu etu

Rekisteritietoja käytetään rekisterinpitäjän pal-
veluista ja järjestettävistä tapahtumista tiedot-
tamiseen sekä niihin liittyvään markkinointiin.
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6) Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Henkilötietoryhmä Tietosisältö

Henkilön perustiedot Rekisteröidyn nimi, puhelinnumero, sähköpos-
tiosoite, tehtävä/asema organisaatiossa

Henkilön edustaman orga-
nisaation perustiedot

Organisaation nimi, Y-tunnus, osoite, sähkö-
posti- ja www-osoite, laskutusyhteystiedot ja
muut laskutukseen liittyvät tiedot

Suostumukset Markkinointiin liittyvät luvat ja kiellot

Asiakastapahtumatiedot Asiakassuhteen hoitamiseen liittyvät tehtävät
ja tapahtumat

7) Rekisteritietojen tietolähde

Henkilötietoja kerätään asiakassuhteen hoitamisen ja ylläpitämisen sekä palve-
lujen toimittamisen yhteydessä rekisteröidyn edustamalta organisaatiolta sekä
rekisteröidyltä itseltään ottaen huomioon rekisteröidyn suostumukset.

Rekisteritietoja voidaan kerätä myös, kun rekisteröity käyttää tiettyjä rekisterinpi-
täjän palveluja, kuten verkkokauppa.

Asiakasorganisaation vastuuhenkilöiden henkilötietoja voidaan kerätä ja päivit-
tää myös Kauppalehden Tietopalvelusta, joka tapahtuu CRM-service Oy:n yllä-
pitopalvelun kautta.

8) Tietojen luovutus

Tietoja ei luovuteta eteenpäin, paitsi viranomaistoimien niin edellyttäessä.

9) Tietojen siirto

Rekisterinpitäjä käyttää alihankkijoita tietojen käsittelyssä. Käsittelijöiltä edellyte-
tään lainsäädännön edellyttämät sitoumukset vaatimuksenmukaisesta toimin-
nasta.

Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

10) Tietojen suojaus

Henkilötietoja käsitellään turvallisella ja tietosuoja-asetuksen edellyttämällä ta-
valla. Rekisterinpitäjä on suojannut tiedot asianmukaisesti teknisesti ja organisa-
torisesti. Rekisterin suojauksessa on käytetty mm. seuraavia keinoja:

 laitteistojen ja tiedostojen suojaus
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 käyttäjien tunnistus
 käyttövaltuudet
 käsittelyn ohjeistus ja valvonta

Rekisterinpitäjä edellyttää myös alihankkijoiltaan käsiteltävien henkilötietojen
asianmukaista suojaamista.

11) Henkilötietojen säilyttäminen

Henkilötietoja säilytetään rekisterissä niin kauan, kuin se on asiakassuhteen
kannalta perusteltua. Tiedot poistetaan 6 kk:n kuluessa asiakassuhteen päätty-
misestä rekisterinpitäjän noudattamien poistoprosessien mukaisesti.

Rekisterinpitäjä voi käsitellä sopimussuhteen päätyttyä henkilötietoja markki-
nointitarkoituksiin rekisterinpitäjän oikeutetun edun perusteella.

Mikäli säilyttäminen perustuu rekisteröidyn suostumukseen, tietoja säilytetään
kunnes rekisteröity keskeyttää suostumuksensa henkilötietojensa tallennukselle
ja niiden käytölle.

12) Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus varmistaa oi-
keuksiensa toteuttaminen (esimerkiksi tarkastaminen, oikaiseminen / korjaus,
poistaminen).

Mikäli rekisterinpitäjä käsittelee rekisteröidyn henkilötietoja suostumuksen pe-
rusteella, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa.

Pyyntö oikeuksien käytöstä tulee lähettää rekisterin yhteyshenkilölle sähköpos-
titse. Pyynnössä tulee olla maininta, että pyyntö koskee Innotiimi Oy:n asiakas-
rekisterin rekisteritietoja.

13) Yhteydenotot valvovaan viranomaiseen

EU:n Tietosuoja-asetuksen mukaisesti rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus
valvovalle viranomaiselle, jona toimii Suomessa Tietosuojavaltuutettu (www.tie-
tosuoja.fi).


