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1 Rekisterinpitäjä

Invalidisäätiö sr
Tenholantie 10
00281 Helsinki
Puh. (09) 47 481

2 Yhteyshenkilö
rekisteriä koskevissa asioissa

Tietosuojavastaava
Pia Haarala
Tenholantie 10
00281 Helsinki
Puh. 040 661 5552
pia.haarala@invalidisaatio.fi

3 Rekisterin nimi

Markkinoinnin asiakas- ja sidosryhmärekisteri

4 Henkilötietojen
käsittelyn tarkoitus

Rekisterissä ylläpidetään asiakasyritysten yhteyshenkilöiden ja muiden henkilötietolain 8 § 1 mom 8 kohdan mukaisten henkilöiden henkilötietoja asiakassuhteen hoitamista ja kehittämistä, palvelun toteuttamista, viestintää, markkinointia ja muuta vastaavaa toimintaa tai yhteydenottoja varten. Invalidisäätiö voi käyttää tietojen käsittelytehtävien toteuttamisessa alihankkijoita. Asiakkaalla on oikeus kieltää heille kohdistettu suoramarkkinointi.

5 Rekisterin
tietosisältö

Markkinoinnin asiakas- ja sidosryhmärekisteriin kirjataan seuraavat asiat:

6 Säännönmukaiset tietolähteet

•

Perustiedot kuten sukunimi, etunimi, titteli / asema, asiakasyritys, työosoite,
puhelinnumero töihin, matkapuhelinnumero, sähköposti, sukupuoli, kieli, yrityksen Internet-sivujen osoite ja mahdollinen muu yhteys toiseen asiakasyritykseen sekä markkinointikiellot ja suostumukset ja mahdollisesti henkilöön
kohdistuviin markkinointitoimenpiteisiin liittyvä tieto tai muu tunnistetieto.

•

Muut asiakkuuteen liittyvät tiedot, kuten esimerkiksi palaute ja tapaamiset.

•

Mahdolliset muut tiedot, kuten esimerkiksi lain, toimialan sääntelyn tai muulla
vastaavalla perusteella tarvittavat tiedot.

Tiedot saadaan henkilöltä itseltään esimerkiksi tapaamisten yhteydessä, käyntikorteista ja sähköpostiviestinnästä. Lisäksi tietoja voidaan kerätä ja päivittää Invalidisäätiön muista rekistereistä, ulkopuolisilta palveluntarjoajilta ja vastaavista rekistereistä ja
lähteistä.
Invalidisäätiö huolehtii rekisterin päivittämisestä ja tarpeettomien tietojen poistamisesta rekisteristä. Henkilötietoja voidaan kerätä, tallentaa ja päivittää myös osoite-, päivitys- ja muilta vastaavia palveluja tarjoavilta rekisterinpitäjiltä.

7 Tietojen säännönmukaiset
luovutukset

Tietoja voidaan siirtää tai luovuttaa henkilötietolain puitteissa Invalidisäätiön eri toimintojen ja järjestelmien välillä tai toimeksiannosta markkinointiviestintäpalveluja
tuottaville yhtiöille EU:n ja Euroopan talousalueella. Invalidisäätiö huolehtii siitä, että
palveluntuottajien kanssa sopimukset ja käsittelyohjeistukset on laadittu asianmukaisesti ja vastuukysymykset otettu huomioon.
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8 Tietojen siirto
EU:n tai ETA:n
ulkopuolelle
9 Rekisterin
suojauksen
periaatteet

Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

A. Manuaalinen aineisto
Tietoja säilytetään rekisterinpitäjän toimitiloissa, jotka on lukittu ja kiinteistössä on
kulunvalvonta. Manuaalinen aineisto tallennetaan vaiheittain digitaaliseen asiakas- ja
sidosryhmärekisteriin, minkä jälkeen manuaalinen aineisto tuhotaan tietoturvallisesti.
B. ATK:lle talletetut tiedot
Rekisteriin on käyttöoikeus vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla ja muilla
määritellyillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Heillä on käytössään
käyttäjätunnukset ja salasanat. Tiedot on suojattu teknisesti palomuurilla.

10 Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, että häntä koskevia
henkilötietoja käsitellään tai että ei käsitellä. Rekisteröidyn pyytäessä rekisterinpitäjän
on toimitettava jäljennös käsiteltävistä henkilötiedoista.
Tarkastuspyyntö esitetään kirjallisesti tarkastuspyyntö-lomakkeella rekisterin yhteyshenkilölle. Rekisteröidyn henkilöllisyys varmistetaan ennen tietojen antamista.

11 Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot. Rekisterissä olevat
virheelliset tiedot oikaistaan henkilön ilmoituksen perusteella.
Rekisteröity voi esittää oikaisuvaatimuksen kirjallisesti oikaisuvaatimus-lomakkeella
rekisterin yhteyshenkilölle.

12 Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät
oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjältä tietojensa luovuttaminen ja käsittely markkinointia ja suoramainontaa varten.
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