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Leijonaverkot Oy:n asiakasrekisterin tietosuojaseloste 

1. Yleistä

Tässä asiakasrekisterin tietosuojaselosteessa on kuvattu, miten Leijonaverkot Oy 
käsittelee Leijonaverkot oy:n asiakkaiden edustajien henkilötietoja asiakassuhteen 
ylläpitämistä liittyviin tarkoituksiin.

2. Rekisterinpitäjä ja rekisterin yhteyshenkilö

Nimi: Leijonaverkot Oy
Osoite: Tekniikantie 4 B

02150 Espoo

Puhelin: +358 9 685 0320

Y-tunnus: 2340007-4

Yhteyshenkilö: Jussi Ranta 

Sähköpostiosoite: compliance@deltagon.fi 

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Henkilötietojen käsittelyperusteena on rekisteröidyn työnantajan ja Leijonaverkkojen 

välisen sopimuksen täytäntöönpano tai Leijonaverkkojen oikeutettu (asiakassuhteen ylläpito). 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on yhteydenpito Leijonaverkkojen asiakkaisiin ja 

muu asiakassuhteen ylläpito.

4. Käsiteltävät henkilötiedot

Leijonaverkot käsittelee seuraavia asiakkaidensa tai potentiaalisten asiakkaidensa 

edustajien henkilötietoja:

- henkilön nimi ja asema;

- henkilön yhteystiedot (sähköpostiosoite ja puhelinnumero); ja

- tiedot yhteydenotoista ja kommunikaatiosta osapuolten välillä.

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään (esim. rekisteröidyn tekemät 
yhteydenottopyynnöt Leijonaverkkojen (deltagon.com) verkkosivujen kautta ja rekisteröidyltä 

saadut käyntikortit) ja rekisteröidyn työnantajan ja Leijonaverkkojen välisistä 

asiakassopimuksista.

6. Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.
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7. Henkilötietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalista aineistoa säilytetään lukitussa tilassa, jonne on pääsy vain nimetyillä henkilöillä. 
Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ja tallennettu Leijonaverkkojen 

tietojärjestelmään, johon on rajattu pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä 

tietoja työtehtäviensä hoitamiseksi. Kyseisillä henkilöillä on käytössään henkilökohtaiset 

käyttäjätunnukset ja salasanat.

Leijonaverkkojen ulkopuolelle lähetettävät henkilötiedot salataan.

9. Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään niin kauan kuin asiakassuhde on voimassa. Asiakassuhteen 
päättymisen jälkeen henkilötietoja säilytetään enintään vuoden ajan asiakassuhteen 
päättymisestä. Henkilötiedot voidaan säilyttää tätä kauemmin, jos sovellettava lainsäädäntö tai 
Leijonaverkkojen sopimusvelvoitteet kolmansia kohtaan edellyttää pidempää säilytysaikaa.

10.  Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa:

- tarkastaa, mitä häntä koskevia henkilötietoja Leijonaverkot käsittelee;

- pyytää henkilötietojensa oikaisemista, täydentämistä tai poistamista;

- vastustaa henkilötietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa 
liittyvällä perusteella, jos henkilötietojen käsittelyperusteena on Leijonaverkkojen 

oikeutettu etu;

- vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista; ja

- saada henkilötietonsa koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle 
rekisterinpitäjälle edellyttäen, että rekisteröity on itse toimittanut kyseiset henkilötiedot 
Leijonaverkoille, että Leijonaverkot käsittelee kyseisiä henkilötietoja sopimuksen 

perusteella ja että käsittely suoritetaan automaattisesti.

Rekisteröity voi esittää edellä mainittuja oikeuksia koskevan pyynnön ottamalla 

Leijonaverkkoihin yhteyttä henkilökohtaisesti, kirjeitse tai sähköpostitse tämän 

tietosuojaselosteen kohdassa 12 annettuun osoitteeseen. Leijonaverkot voi pyytää 

rekisteröityä tarkentamaan pyyntöä kirjallisesti ja varmentamaan rekisteröidyn 

henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä. Leijonaverkot voi kieltäytyä pyynnön 

toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.  

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos 

rekisteröity katsoo, että Leijonaverkot ei ole käsitellyt henkilötietoja soveltuvan 

tietosuojalainsäädännön mukaisesti. 
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11.  Yhteydenotot

Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta 
ja muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse osoitteeseen compliance@deltagon.fi. 
Rekisteröity voi myös ottaa yhteyttä henkilökohtaisesti tai kirjeitse alla olevaan osoitteeseen: 

Leijonaverkot Oy

Tekniikantie 4 B

02150 Espoo

12.  Muutokset

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. 
Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 24.1.2020.




