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1. Rekisterinpitäjä, yhteyshenkilö ja tietosuojavastaava
Finreim Oy (“Yritys”), petri.suutarinen@finreim.fi, 0400330322.

2. Rekisterin nimi
Asiakas- ja sidosryhmärekisteri (”Rekisteri”).

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietoja kerätään tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten. Rekisteriin kerätään Yrityksen asiakassuhteen hoitoon ja markkinointiin tarvittavia yritysten ja organisaatioiden edustajien (”Rekisteröity”) yhteystietoja.
Henkilötietoja kerätään tämän tietosuojaselosteen mukaisesti eikä niitä missään tilanteessa
käytetä, muuteta tai siirretä eri tavalla kuin tässä tietosuojaselosteessa on mainittu.

4. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri pitää sisällään seuraavat tietokentät:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Etunimi
Sukunimi
Tehtävänimike
Organisaatio
Organisaation toimiala
Sähköpostiosoite
Puhelinnumero
Laskutus- ja postiosoite
Laskutustapa
Tietojen luonti ja muokkaus päivämäärät.

5. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Yritys on tehnyt päätöksen olla luovuttamatta hallussa olevia tietoja kolmansille osapuolille.
Yritys voi luovuttaa yksittäistapauksessa asiakkaan tai sidosryhmän tietoja kolmannelle osapuolelle, jos asiasta erikseen sovitaan Yrityksen ja kolmannen osapuolen kanssa, tai jos lainsäädäntöön perustuen lainvoimainen viranomainen vaatii Yritystä luovuttamaan erikseen
yksilöidyn tiedon Yrityksen hallussa olevasta tietokannasta.

6. Rekisterin suojauksen periaatteet
Yritys suojaa tässä tietosuojaselosteessa mainitun Rekisterin mm. Microsoft-Office-, Salesforce- ja F-Secure-ohjelmistotoimittajien tietoturvallisuuteen liittyvien suositusten mukaisesti.
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7. Tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu.
Lisäksi hänellä on riittävän tarkan ja yksilöidyn tarkastuspyynnön tehtyään oikeus saada tietoonsa itseään koskevat ja tallenteiden sisältämät tiedot. Tarkastuspyyntö tulee osoittaa
sähköpostitse seuraavaan osoitteeseen: petri.suutarinen@finreim.fi.

8. Oikeus vaatia tiedon korjaamista ja poistamista
Rekisterinpitäjän on korjattava asianomaisen osoittama virheellinen tieto henkilötietorekisterissä. Rekisterinpitäjällä on myös omatoimisen toiminnan kautta velvoite tarkastaa tietojen asiallisuus ja ajantasaisuus rekisterissä. Rekisteröity voi myös vaatia rekisterinpitäjää
poistamaan itseään koskevat tiedot rekisteristä.

9. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista. Rekisteröidyllä on
myös oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa. Lisäksi Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä, automaattista päätöksentekoa ja profilointia.

10.

Tietojen poistaminen ja säilytysaika
Yritys poistaa Rekisteristä asiakkaan tai sidosryhmän edustajan tiedot, kun tietojen käsitellylle ei ole enää liiketoiminnallista perustetta tai jos asianomainen itse lakiin perustuen vaatii Yritystä poistamaan häntä koskevat tiedot. Tiedot tuhotaan, kun tietojen käsittelylle tai
säilyttämiselle ei ole enää perustetta. Tietoja ei kuitenkaan poisteta, jos laissa määrätään
eri tavalla tai toimivaltainen viranomainen on käynnistänyt prosessin, joka edellyttää Yritystä säilyttämään tietoja tai muu taho on hakenut Suomen oikeudelta turvasuojaamispäätöstä tiedoille.

11.

Tietosuojaselosteen hyväksyntä
Tietosuojaseloste on hyväksytty jatkuvana 6.4.2020.

3

