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Henkilötietojen käyttötarkoitus ja 
käsittelyperuste
Käsittelemme henkilötietoja, jotta voimme hoitaa 
asiakassuhteita ja markkinoida palveluitamme poten-
tiaalisille asiakkaille.

Asiakastietojen käsittelyperusteena on asiakassopi-
muksen täytäntöönpano. Potentiaalisten asiakkaiden 
osalta käsittelyperuste on oikeutettu etu.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon 
tai profilointiin.

Keiden tietoja käsittelemme
Asiakkaat ja potentiaaliset asiakkaat

Rekisterin tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkailta  
ja potentiaalisilta asiakkailta itseltään mm. www- 
lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse,  
puhelimitse, sopimuksista, asiakastapaamisista ja 
muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Rekisteröidyn tarkastusoikeus ja 
oikeus vaatia tiedon korjaamista
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tal-
lennetut itseään koskevat tiedot. Tarkastuspyyntö 
tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista 
vastaavalle henkilölle. Rekisteröity voi vaatia mahdol-
lisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen 
tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa 
hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, 
pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle.

Rekisterin suojaus
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja 
tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan 
asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Inter-
net-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaa-
lisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti.

Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja 
tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita 
henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja 
käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työnteki-
jöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Evästeiden käyttö
Eväste on tietokoneelle tallennettava pieni tekstitie-
dosto. Viestintätoimisto Selander & Co. Oy:n verk-
kosivuilla evästetiedostoja käytetään ensisijaisesti 
parantamaan sivuston käyttökokemusta ja toiminnal-
lisuuksia sekä sivuilla olevan sisällön käytön arvioin-
tiin. Vierailija voi kieltää evästeiden tallentamisen 
muuttamalla käyttämänsä internet-selaimen asetuk-
sia. Lisätietoja tästä löytyy selaimen käyttöohjeesta. 
Joissain tilanteissa sivuston käyttökokemus saattaa 
heikentyä evästeiden kieltämisestä johtuen.

Viestintätoimisto Selander & Co. Oy:n verkkosivuil-
la on yhteyksiä kolmansien osapuolien tuottamiin 
verkkopalveluihin ja sisältöihin (mm. sosiaalisen me-
dian laajennuksia, analytiikkaa). Nämä voivat ladata 
sisältöä, tietoa ja evästeitä näiden palveluntarjoajien 
omilta palvelimilta. Tässä tilanteessa kolmas osapuoli 
voi myös käyttää omia evästeitä omien käyttöehto-
jensa mukaisesti. Viestintätoimisto Selander & Co. Oy 
pyrkii aina varmistamaan, että kolmannet osapuolet 
noudattavat hyviä tietosuojakäytäntöjä sekä voimas-
saolevia lakeja ja asetuksia.

Tiedot, joita käsittelemme
• Nimi
• Puhelinnumero
• Sähköpostiosoite
• Työnantaja
• Rooli/titteli

Kuinka kauan käsittelemme tietoja
Yhteistyösuhteen päättymisen jälkeen säilytämme 
asiakkaan tietoja yhden vuoden (12 kk) ajan.

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Kirsi Pummila
050 584 7220 
kirsi.pummila@viestintaselander.fi

Rekisteröidyn kielto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää 
käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja. Kielto 
tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista 
vastaavalle henkilölle.




