
     TIETOSUOJASELOSTE 

    Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 § 
Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen 
täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 

Laatimispäivä  
16.10.2017 

 
 

1a 
Rekisterin- 
pitäjä 

Nimi 

HRSuunti Oy (2425954-3) 

Osoite 

Pyhän Katariinan tie 7 
20780 KAARINA 
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 

020 769 4260, tuki@hrsuunti.fi 

2 
Yhteyshenki- 
lö rekisteriä 
koskevissa 
asioissa 

Nimi 

Mika Mattila 
Osoite 

Pyhän Katariinan tie 7 

20780 KAARINA 
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 

020 769 4260, tuki@hrsuunti.fi 

3 
Rekisterin 
nimi 

HRSuunti Oy:n yritysasiakas- ja -markkinointirekisteri. 

4 
Henkilötieto- 
jen käsittelyn 
tarkoitus 
 
 
 
 
 
 

Yritysrekisterin yhteyshenkilöiden tietoja käytetään HRSuunti Oy:n liiketoiminnassa asiakassuhteen 
hallinnointia varten asiakas- ja laskutusrekisterissä sekä markkinointitarkoituksissa 
yritysasiakasviestintää varten. 

 

 

 

5 
Rekisterin 
tietosisältö 

Rekisterissä on tietoja, jotka koskevat rekisteröidyn asemaa ja tehtäviä yrityksessä, kuten 

laskutuksen yhteyshenkilö, ohjelmiston pääkäyttäjä jne. eli asikassuhteen hoitamiseen 

liittyviä tietoja. Lisäksi markkinointirekisterissä on yleisestä internernetistä ja muista 

julkisista lähteistä kerättyä tietoa markkinointi tarkoituksiin yrityksille. 

6 
Säännönmu- 
kaiset tieto- 
lähteet 

Yritykseen liittyvän henkilön henkilötiedot hankitaan pääasiassa rekisteröidyltä itseltään. Tietoja 

päivitetään asiakassuhteen aikana. Päivityksen tiedot hankitaan rekisteröidyltä itseltään 

asiakassuhteen aikana puhelimitse, internetin kautta, sähköpostilla tai muulla vastaavalla 

tavalla. Nimi-, osoite- ja muiden tietojen päivityksiä saadaan myös päivityspalveluja 

tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä. Rekisteriin voidaan merkitä myös henkilötietoja 

sellaisista yritysten henkilöistä, joihin HRSuunti Oy pyrkii luomaan asiakassuhteen. Nämä tiedot 
saadaan osana HRSuunti Oy:n päivittäistä liiketoimintaa, rekisteröidyltä 

itseltään tai vaihtoehtoisesti rekisteritietoa tarjoavilta yrityksiltä. 

 



    REKISTERISELOSTE      2 

 

7 
Tietojen 
sään- 
nönmukaiset 
luovutukset 

HRSuunti Oy ei luovuta henkilötietoja eteenpäin. 

HRSuunti Oy:n verkkosivuilla (www.hrsuunti.fi) ei ole käytössä evästeitä ("cookie").  

8 
Tietojen 
siirto 
EU:n tai 
ETA:n 
ulkopuolelle 
 

Henkilötietoja luovutetaan kolmansille osapuolille vain, jos rekisteröity on antanut siihen 

etukäteen suostumuksensa tai jos rekisterinpitäjä on velvollinen luovuttamaan 

henkilötietoja soveltuvan pakottavan lainsäädännön nojalla. 

9 
Rekisterin 
suojauksen 
periaatteet 

A Manuaalinen aineisto 

      

B ATK:lla käsiteltävät tiedot 

Rekisterin tiedot tallennetaan palvelimille ja järjestelmiin, jotka ovat palomuurein, 
käyttäjätunnuksin ja salasanoin sekä muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Pääsy 
henkilötietoihin myönnetään vain, jos se on tietojen käsittelyn kannalta välttämätöntä. 
Kaikki henkilötietojen käsittelijät ovat vaitiolovelvollisia. 

10 
Tarkastus- 
oikeus 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut häntä itseään koskevat henkilötiedot. 

Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia henkilötietojensa korjaamista tai poistamista, 

jos tiedot ovat virheellisiä, tarpeettomia, puutteellisia tai vanhentuneita. 

Rekisteröity voi kieltää rekisterinpitäjää käyttämästä henkilötietojaan suoramarkkinointiin. 

Palveluun tallennettuja tietoja ei voi teknisistä syistä vaatia siirrettäväksi suoraan rekisterinpitäjältä 
toisen palveluntarjoajan järjestelmään. 

11 
Oikeus vaatia 
tiedon 
korjaamista 
 

Edellä mainittuihin oikeuksiin liittyvät pyynnöt tulee osoittaa sähköpostiosoitteeseen 

tuki@hrsuunti.fi tai postiosoitteeseen: 

HRSuunti Oy 

Pyhän Katariinan tie 7 

20780 KAARINA 

12 
Muut henkilö- 
tietojen käsit- 
telyyn liitty- 
vät oikeudet 
 

      

 


