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Henkilötietoa tallennetaan ja käsitellään Selkotieto Oy:n
• asiakassuhteiden hoitamiseksi, viestintään ja
yhteydenottopyyntöihin vastaamiseksi
• asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja
sopimusvelvoitteiden toteuttamiseksi
• markkinoinnin ja myynnin suuntaamiseen
• lakisääteisten ja viranomaiskäsittelyyn liittyvien
velvollisuuksien täyttämiseksi
• tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen ja laadun
parantamiseen
• uusien asiakkaiden hankinta
Rekisteröidystä voidaan tallentaa seuraavan kaltaisia tietoja:
• nimi
• yhteisötiedot
• asema yhteisössä
• yhteystiedot (mm. osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite)
• asiakkuuden hoitamiseen liittyvät tiedot
• asiakkuuteen liittyvät palvelu-, sopimus- ja laskutustiedot
Henkilötietojasi säilytetään vain asiakassuhteen, sopimuksen tai lain
vaatiman ajan. Tietoja päivitetään aika ajoin ja tarpeeton tieto
poistetaan.
Kirjanpitolaki määrittelee tositeaineiston säilytysajan.
Rekistereihin on pääsy vain Selkotieto Oy:n työntekijöillä.
Rekisteröidyllä on seuraavat EU:n tietosuoja-asetuksen mukaiset
oikeudet:
• Suostumuksen peruuttaminen
• Oikeus kieltää suoramarkkinointi
• Pääsy tietoihin
Sinulla on oikeus saada meiltä vahvistus siitä,
käsittelemmekö sinua koskevia henkilötietoja sekä tietää
mitä sinua koskevia henkilötietoja käsittelemme.
• Oikeus saada sinua koskevat virheelliset tai vanhentuneet
tiedot korjatuksi
• Oikeus saada tiedot siirretyksi
• Oikeus vastustaa tai rajoittaa käsittelyä
Mikäli käsittelemme henkilötietojasi yleisen edun taikka
oikeutetun etumme perusteella, sinulla on oikeus vastustaa
sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä siltä osin, kuin
käsittelylle ei ole olemassa sellaista huomattavaa syytä, joka
syrjäyttäisi sinun oikeutesi taikka käsittely ei ole tarpeen

oikeudellisen vaateen hoitamiseksi. Huomaathan, että tässä
tilanteessa emme todennäköisesti pysty palvelemaan enää
sinua.

Säännönmukaiset
tietolähteet

Pyynnöt osoitetaan rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle. Huomioi, että
pyynnön tulee olla riittävällä tavalla yksilöity, jotta henkilöllisyytesi
voidaan todentaa.
Tietoja kerätään pääasiassa seuraavista lähteistä:
• asiakkaalta itseltään
Tämän lisäksi saatamme kerätä tietoja julkisista lähteistä ja
rekistereistä, kuten päivityspalveluja tarjoavilta viranomaisilta ja
yrityksiltä.

Tietojen
säännönmukaiset
luovutukset

Evästeet verkkosivuilla

Turvatoimet
Tietosuojaselosteen
muutokset

Tietoja päivitetään asiakassuhteen aikana:
• asiakkaalta itseltään, puhelimitse, internetin kautta,
sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla
Välitämme tietoja seuraaville kolmansille osapuolille:
• Analytiikka- ja tilastointikumppaneille, verkkosivujen evästeet
(Google Analytics)
• Web-Media
Käytämme evästeitä verkkosivuillamme. Evästeet ovat päätelaitteen
selaimen ja palvelimen välisiä pieniä tekstitiedostoja. Käytämme
näitä tekniikoita toimintojen toteuttamiseen, analytiikkaan ja
markkinoinnin kohdentamiseen. Voit kieltää evästeiden käytön
verkkoselaimen asetuksista. Evästeiden kieltäminen saattaa rajoittaa
tai estää verkkosivuston käyttöä.
Kaikki henkilötiedot ovat suojattu asiattomalta pääsyltä
käyttäjätunnuksin ja salasanoin.
Palveluiden kehityksen, liiketoiminnan ja lainsäädännön muutosten
johdosta pidätämme oikeuden muuttaa tietosuojaselostetta.
Pyydämmekin sinua siitä syystä tutustumaan tähän
tietosuojaselosteeseen säännöllisin väliajoin.

