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Päivitetty
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Yleistä
Rekisterinpitäjän oikeutettu etu julkisista avainhenkilö- /päättäjärekistereistä kerättyjen henkilötietojen käsittelyyn perustuu suoramarkkinointitarpeisiin ja elinkeinon harjoittamisen vapauteen. Suoramarkkinointi on EU:n tietosuoja-asetuksen mukainen yrityksen oikeutettu etu.
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Rekisterinpitäjä
Innotiimi Oy
Karhumäentie 3, 01530 Vantaa
puh: +358 9 3540 7090
sähköposti: tietosuoja@innotiimi-icg.com
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Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisteritietojen käsittely perustuu rekisterinpitäjän asiakas- ja sidosryhmäviestintätarpeisiin liiketoiminnan ylläpidossa ja kehittämisessä.
Rekisteritietoja käytetään Innotiimi Oy:n palveluista ja järjestettävistä tapahtumista tiedottamiseen sekä niihin liittyvään markkinointiin. Nämä liittyvät tuotteisiin ja palveluihin, joita rekisteröidyn henkilön edustama organisaatio pystyy
hyödyntämään oman toimintansa kehittämisessä ja palvelujen parantamisessa.
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Millä perusteilla oikeutettu etu käsittelyn perusteena - tasapainotesti
Oikeutettuun etuun liittyvät tarpeet Innotiimi Oy:n liiketoiminnalle ovat elintärkeitä näkyvyyden ja saavutettavuuden kannalta ja mahdolliset haitat tai riskit rekisteröidyille henkilöille arvioidaan olemattomiksi tai vähäisiksi.
Oikeutettu etu käsittelyperusteena
Henkilötietojen lainmukainen käsittelyperuste on liiketoiminnan jatkuvuuden
kannalta elintärkeä sidosryhmäviestinnässä ja suoramarkkinoinnissa. Tämän lisäksi oikeutettu etu perustuu uusien asiakassuhteiden aikaansaamiseen suoramarkkinoinnilla. Uusasiakashankinta on liiketoiminnan kannalta elintärkeä tekijä
ja osa elinkeinon harjoittamisen vapautta.
Perusvaatimuksien täyttyminen
Jotta etua voidaan pitää oikeutettuna, se täyttää seuraavat vaatimukset:
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Oikeutettu etu on lainmukainen ja perustuu elinkeinon harjoittamisen vapauteen.
Innotiimi Oy:n ja päättäjäasemassa olevien henkilöiden intressit ovat
pääosin saman suuntaiset – organisaatioiden toiminnan kehittäminen ja
tehostaminen.
Oikeutettu etu perustuu todelliseen tarpeeseen Innotiimi Oy:n strategian
toteuttamisessa uusien asiakassuhteiden hankinnan kautta.

Henkilötietojen käsittelyn tarpeellisuus oikeutetun edun saavuttamiseksi
Jokaisessa organisaatiossa on päättävässä asemassa henkilöitä, joille suoramarkkinointi pitää kohdistaa Innotiimin yhteistyömahdollisuuksien näkyväksi tekemiseksi ja tietoisuuden lisäämiseksi Innotiimin tarjoamista palveluista organisaatioiden kehittämisessä.
Henkilörekisteriin kerätään vain suoramarkkinointiin välttämättömät henkilötiedot
(nimi, asema organisaatiossa, työosoite, työsähköpostiosoite ja työpuhelinnumero). Rekisterinpitäjä ei rekisteröi sensitiivisiä henkilötietoja.
Perusteet joilla oikeutettu etu syrjäyttää rekisteröidyn edut ja oikeudet
Alla arvio henkilötietojen käsittelyn tosiasiallisista vaikutuksista.
Rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen etu






Millaisesta rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen edusta on kyse?
o Elinkeinon harjoittamisen vapaus ja suoramarkkinointi organisaatioiden päättäjille
o Tilaajaorganisaatioiden saavuttama hyöty Innotiimi Oy:n palveluista
Millaista hyötyä henkilötietojen käsittelystä on?
o Saadaan lähetetty oikea-aikaista ja oikein kohdennettua markkinointiviestintää organisaation päättävässä asemassa oleville henkilöille
Millaista haittaa olisi niiden käsittelemättä jättämisestä?
o Innotiimi Oy:n liiketoiminnan hiipuminen uusien asiakastoimeksiantojen vähentymisen myötä
o Tunnettavuuden ja brändin heikkeneminen

Vaikutukset rekisteröityyn




Minkä luonteisista henkilötiedoista on kyse?
o Yhteystiedoista kontaktointia varten, kuten henkilön nimi, asema
työorganisaatiossa, työosoite, työsähköpostiosoite, ja työpuhelinnumero
Miten henkilötietoja käsitellään?
o Rekisteritietoja käytetään rekisterinpitäjän palveluista ja järjestettävistä tapahtumista tiedottamiseen sekä niihin liittyvään markkinointiin, esimerkiksi Uutiskirjeen lähetyslistat, verkkokaupan kampanjat, avointen valmennusten ja seminaarien kutsut.
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Miten käsittelytoimenpiteet vaikuttavat rekisteröityyn?
o Rekisteröity saa sähköpostiinsa uutiskirjeitä sekä ilmoituksia avoimista valmennuksista, verkkokaupan kampanjoista ja seminaareista.
o Rekisteröity saa puhelimitse yhteydenottoja liittyen yhteistyömahdollisuuksien kartoittamiseen ja toteuttamiseen

Tasapainotestin tulos
Rekisteröidyn näkökulmasta vaikutukset eivät ole kohtuuttomia, koska:




Rekisteröity osaa asemassaan odottaa, että hänen tietojaan käytetään
Innotiimi Oy:n ja muiden vastaavien yritysten palveluiden suoramarkkinointiin edustamalleen organisaatiolle.
On epätodennäköistä, että rekisteröity vastustaa tietojensa käsittelyä tai
pitäisi sitä kyseenalaisena.

Käsittely ei ole rekisteröidyn näkökulmasta ennakoimatonta ja odottamatonta.
Tiedot kerätään Kauppalehden (Alma Media) ylläpitämästä päättäjärekisteristä,
joka puolestaan perustuu julkisiin lähteisiin mm. PRH-kaupparekisteriin. Asiayhteys rajoittuu vain yritysten ja organisaatioiden päättävässä asemassa olevien
yhteystietojen käsittelyyn.
Rekisterissä on vain organisaatiossa olevien täysi-ikäisten ja päätösvaltaisten
henkilöiden tietoja – ei heidän perheenjäsentensä tai sukulaistensa tietoja.
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Tietojen suojaus
Henkilötietoja käsitellään turvallisella ja tietosuoja-asetuksen edellyttämällä tavalla. Rekisterinpitäjä on suojannut tiedot asianmukaisesti teknisesti ja organisatorisesti. Rekisterin suojauksessa on käytetty mm. seuraavia keinoja:
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laitteistojen ja tiedostojen suojaus
käyttäjien tunnistus
käyttövaltuudet
käsittelyn ohjeistus ja valvonta

Toiminnan lainmukaisuus ja avoimuus
Oikeutettu etu organisaatioiden päättäjien yhteystietojen rekisteröintiin suoramarkkinointitarkoituksissa perustuu EU:n tietosuoja-asetukseen ja elinkeinon
harjoittamisen vapauteen.
Tämä dokumentti on osa tietosuoja-asetuksen mukaisen toiminnan todentamista ja nähtävissä Innotiimin www-sivuilla tai erikseen pyydettäessä sähköpostitse osoitteella tietosuoja@innotiimi-icg.com.
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Tästä dokumentista löytyvät perusteet siitä, miksi henkilötietojen käsittely on
tässä tapauksessa rekisterinpitäjän oikeutetun edun mukaista.
Myös rekisterinpitäjän asiakasrekisterin tietosuojaseloste on nähtävissä Innotiimin www-sivuilla.
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Rekisteröidyn oikeudet
Kun henkilötietojen käsittely perustuu yleiseen tai oikeutettuun etuun, rekisteröidyllä on milloin tahansa oikeus vastustaa tietojensa käsittelyä. Oikeudesta
kerrotaan rekisteröidylle kaikkien markkinointiviestien yhteydessä. Tiedot oikeuksista esitetään selkeästi ja muusta tiedotuksesta erillään viestien lopussa.
Jos rekisteröity vastustaa tietojensa käsittelyä, niin niitä ei jatkossa enää käytetä
suoramarkkinointiin. Tarve rekisteröintiin arvioidaan uudelleen sen suhteen,
onko henkilötietojen käsittelylle jokin muu laillinen peruste, kuin oikeutettu etu.

