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Paikkatietokonsultit Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri
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REKISTERIN NIMI
Paikkatietokonsultit Oy:n asiakasrekisteri.
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REKISTERIN PITÄJÄ
Paikkatietokonsultit Oy
Pohjantie 3
02100 Espoo
Puh. 040 560 3159
info@paikkatietokonsultit.fi
http://www.paikkatietokonsultit.fi
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REKISTERIN VASTUUHENKILÖ
Vastuuhenkilönä toimii Kari Mikkonen.
Kari Mikkonen
Pohjantie 3
02100 Espoo
Puh. 040 560 3159
kari.mikkonen@paikkatietokonsultit.fi
Vastuuhenkilön tehtäviin kuuluu huolehtia, että asiakasrekisterijärjestelmää
käytetään asianmukaisesti, jakaa käyttöoikeudet, huolehtia tietojärjestelmän
tietosuojauksesta sekä huolehtia, että järjestelmän käyttö ohjeistetaan ja että
käyttäjille järjestetään riittävä koulutus.
Vastuuhenkilö antaa tarkempia tietoja rekisteristä sekä vastaa rekisteröidyn
oikeudesta saada, tarkistaa ja oikaista itseään koskevia tietoja.
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REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS
Henkilötietoja käytetään business to business –viestintään, joka toteutuu
organisaatioita edustavien yhdyshenkilöiden kautta.
Henkilötietoja käsitellään nykyisten ja potentiaalisten asiakkaiden tilausten,
laskutuksen, yhteydenottojen, asioinnin, asiakaskyselyiden, palveluiden kehittämisen
ja muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä.
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Rekisterissä olevien henkilöiden tietoja voidaan käyttää myös profilointiin sekä
markkinointitoimenpiteiden ja asiakasviestinnän kohdentamiseksi rekisterissä olevaa
henkilöä tai hänen edustamaansa organisaatiota kiinnostavaksi.
Henkilötietoja käsitellään myös uutiskirjeen lähettämiseen ja muihin markkinointitoimenpiteisiin.
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REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Tietosisältö koostuu seuraavista yritystiedoista:
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etu- ja sukunimet (sekä etuliite)
titteli
yrityksen nimi/yhteisön nimi
profilointitiedot (luokittelu, esim. yrityksen toimiala)
ryhmittelytiedot (esim. postitusryhmät)
osoitetiedot
puhelinnumero (kiinteän ja matkapuhelinverkon)
sähköpostiosoite
www-osoitteet
asiakkaan itsensä antamat lisätiedot
asiakashistoria, lokitiedot (esim. yhteydenotot asiakkaaseen)
mahdolliset postituskiellot (sähköposti ja posti)

REKISTERIN SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Asiakkaan ilmoittamat tiedot, asiakastietojärjestelmän ja laskutuksen tietokanta,
verkkosivustojen, ja uutiskirjeiden käyttö- ja asiointitiedot, asiakkuudenhallinta- ja
asiakaspalvelujärjestelmien tiedot, yhteistyökumppanit sekä henkilötietoja koskevia
palveluja tarjoavat yritykset ja viranomaiset.
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HENKILÖTIETOJEN LUOVUTUKSET
Henkilötietoja ei luovuteta yrityksen ulkopuolelle ilman asiakkaan lupaa.
Paikkatietokonsultit Oy käyttää kuitenkin henkilötietojen tallentamiseen ja
käsittelyyn luotettavia CRM-pilvipalveluja (esim. Salesforce, MailChimp), joiden
palvelimet voivat sijainta EU:n ulkopuolella (kuten Yhdysvalloissa).
Käyttämämme pilvipalvelut huolehtivat tietoturvasta ja rekisterin käsittelystä EU-U.S.
– Privacy Shield – järjestelyllä, tai sopimusteitse käyttämällä EU-komission
hyväksymiä mallilausekkeita.
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REKISTERIN KÄYTTÖ
Rekisteriä käyttää Paikkatietokonsultit Oy:n henkilökunta. Tietojen rekisteröinnistä ja
päivityksistä vastaa oma henkilöstö.
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TIETOJEN SUOJAAMINEN
Rekisteriin sisältyvät tiedot ovat vain Paikkatietokonsultit Oy:n käytössä.
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Rekisteriin pääseminen edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa.
Käyttäjätunnus annetaan käyttöoikeuden myöntämisen yhteydessä. Käyttöoikeus
päättyy henkilön siirtyessä pois niistä tehtävistä, joita varten hänelle on myönnetty
käyttöoikeus. Samalla poistetaan käyttäjätunnus.
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REKISTERÖIDYN INFORMOINTI
Järjestelmää koskeva rekisteriseloste on nähtävillä Paikkatietokonsultit Oy:n wwwsivuilla.
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TARKASTUSOIKEUS
Rekisteröity voi esittää kirjallisen (esim. sähköposti) pyynnön tarkastaa rekisteritietonsa rekisterinpitäjältä. Rekisteriin ei sisälly sellaisia tietoja, joiden osalta
tarkastusoikeutta ei voida toteuttaa.

