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 TIETOSUOJASELOSTE 

- yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja 

Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 § 

Laatimispvm: 23.5.2018 

1. Rekisterinpitäjä Sensor Tutkimus Oy 

Vanha Talvitie 11 C, 6 krs. 

00580 Helsinki 

 

Puhelin: 

+ 358 41 5070 365 

 

Sähköposti: 

sensor@sensor.fi 

 

2. Rekisteriasioista vastaava 

henkilö ja/tai 

Yhteyshenkilö 

Esa Kaitila 

Toimitusjohtaja 

esa.kaitila@sensor.fi 

+ 358 41 5070 365 

 

3. Rekisterin nimi Rekisterin nimi on ”asiakasrekisteri” 

4. Henkilötietojen käsittelyn 

tarkoitus / rekisterin 

käyttötarkoitus, tietojen 

kerääminen ja säilyttäminen.  

Rekisterissä olevien henkilöiden yhteystietoja käytetään Sensor 

Tutkimus Oy:n tekemään henkilökohtaiseen tiedottamiseen 

(esim. tapahtumat, koulutukset, palvelut ja materiaalit).  

 

Rekisterissä olevien henkilöiden yhteystiedot on kerätty 

julkisista lähteistä sekä tapahtumien ja koulutusten yhteydessä 

kerätyistä osallistujalistoista.  

 

Säilytämme henkilötietoja niin kauan kuin henkilötiedon 

käyttötarkoituksen vuoksi on tarpeellista. Tapahtumien ja 

koulutusten osallistujalistoja säilytetään niiden järjestelyjen 

vaatiman ajan, kuitenkin enintään 12 kuukauden ajan 

(tapahtuman/koulutuksen käytännön järjestelyitä varten ja 

tapahtumaan liittyvään yhteydenpitoon, esim. palautekyselyihin 

sekä esitysmateriaalien ja linkkien jakamiseen, laskutusta 

varten). 

 

5. Rekisterin tietosisältö Säilytettävät yhteystiedot: 

• Organisaatio 

• Organisaation jakeluosoite 

• Organisaation postinumero ja postitoimipaikka 

• Sukunimi ja etunimi 

• Asema organisaatiossa 

• Sähköpostiosoite 

• Puhelinnumero 

• Web-sivujen osoite 
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6. Tietojen säännönmukaiset 

luovutukset. 

Tietoja ei luovuteta muihin käyttötarkoituksiin ilman henkilön 

erillistä suostumusta. Lupa kysytään erikseen markkinointiin 

tarkoitettua käyttöä varten esim. suositteluhaastattelu 

7. Tietojen siirto Eu:n tai Etan 

ulkopuolelle 

Emme välitä tietoja EU/ETA-alueen ulkopuolelle. 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet Materiaali säilytetään sähköisessä muodossa Sensor Tutkimus 

Oy:n työntekijöiden tietokoneilla. Tietokoneidemme 

virustorjunta ja palomuuri pidetään jatkuvasti ajan tasalla. 

Aineistoon pääsy on rajattu henkilökohtaisia käyttöoikeuksia, 

käyttäjätunnuksia ja salasanoja käyttäen. 

 

Huolehdimme, ettei rekisteröidyistä säilytetä rekisterissä 

käsittelyn tarkoituksiin nähden yhteensopimattomia, 

vanhentuneita tai virheellisiä henkilötietoja. Oikaisemme tai 

hävitämme tällaiset tiedot viipymättä. 

 

9. Tarkastusoikeus Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus saada 

tarkastaa itseään koskevat tiedot. Tarkastuspyyntö tehdään 

sähköpostitse rekisteristä vastaavalle henkilölle. 

 

10. Oikeus vaatia tiedon 

korjaamista 

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus vaatia 

rekisterissä olevan itseään koskevan virheellisen tiedon 

korjaamista tai tietojen poistoa. Korjaamis-/ tietojen 

poistopyynnöt tehdään sähköpostitse rekisteristä vastaavalle 

henkilölle. 

 

11. Muut henkilötietojen 

käsittelyyn liittyvät oikeudet 

 

 


