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Rekisterinpitäjä

Rekisterin
vastuuhenkilö

Suomen Lämpöpuu Oy
Horontie 166, 64700 TEUVA
Puh. (06) 267 2541
info@suomenlampopuu.com
Tietosuojavastaava, kehityspäällikkö Milka Pääkkönen
p. 050 – 513 8525
milka.paakkonen@suomenlampopuu.com
Markkinointipäällikkö Mari Virkkula
mari.virkkula@suomenlampopuu.com

Rekisterin nimi

Suomen Lämpöpuu Oy:n markkinointirekisteri

Henkilötietojen
käsittelyn
tarkoitus

Rekisterin sisältämiä henkilötietoja käytetään Suomen Lämpöpuu Oy:n
uutiskirjeen lähettämiseen, asiakasviestintään ja markkinointiin sekä
tilastollisiin tarkoituksiin. Rekisterissä oleville voidaan lähettää kohtuullisin
väliajoin sähköpostitse tietoa Suomen Lämpöpuu Oy:n tapahtumista, uutisista
ja tuotteista.

Rekisterin
tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavat tiedot tai osan seuraavista tiedoista: Etunimi,
sukunimi, sähköpostiosoite, yritys / organisaatio, tiedon lähde, kontaktin
tyyppi, lisäyspäivämäärä ja viimeisin muutospäivämäärä.

Yhteyshenkilö
rekisteriasioissa

Säännönmukaiset Henkilötietoja voidaan kerätä henkilötietolain puitteissa rekisteröidyltä
tietolähteet
itseltään, Suomen Lämpöpuu Oy:n asiakasrekisteristä tai Suomen Lämpöpuu
Oy:n
yhteistyökumppaneilta.
Henkilötietoja
lisätään
rekisteriin
yhteydenottojen, tarjouspyyntöjen, markkinointitapahtumien tai sovittujen
tapaamisten yhteydessä henkilön annettua suostumuksensa tietojen
liittämiseen rekisteriin.
Tietojen
säännönmukaiset
luovutukset ja
tietojen siirto
EU:n tai ETA:n
ulkopuolelle

Rekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille lukuun ottamatta tilannetta, jossa
Suomen viranomaistoimet tätä edellyttävät.
Suomen Lämpöpuu Oy käyttää uutiskirjeissään MailChimp –palvelua, jonka
myötä tietoja saatetaan säilyttää EU:n ulkopuolella. MailChimp noudattaa EUU.S. Privacy Shield Framework -säädöksiä (privacyshield.gov/list), ja
tietosuojaan liittyvistä käytännöistä on sovittu erillisellä sopimusliitteellä.
Palvelun tietosuojasta tarkemmin: mailchimp.com/legal. Henkilötiedot ovat
suojattuna henkilötietolain edellyttämällä tavalla. MailChimp on ilmoittanut
sitoutuvansa palvelunsa kehittämiseen siten, että se tulee vastaamaan
25.5.2018 voimaan astuvan EU:n Tietosuoja-asetuksen (GDPR) vaatimuksia.

Rekisterin
suojauksen
periaatteet

Sähköisessä muodossa oleva rekisteri:

Rekisteri on tallennettu MailChimp -palveluun. Pääsy tietokantaan on
rajoitettu käyttäjätunnuksilla ja salasanalla. Käyttöoikeus myönnetään vain
salassapitovelvollisille ja rekisterin käyttämiseen perehdytetyille, Suomen
Lämpöpuu Oy:n palveluksessa oleville henkilöille, joiden asemaan ja tehtäviin
käyttöoikeus liittyy.

Manuaalinen aineisto:

Asiakirjat säilytetään lukittavissa tiloissa siten, ettei sivullisilla ole niihin
pääsyä
Tarkastusoikeus

Jokaisella on salassapitosäännösten estämättä oikeus tiedon etsimiseksi
tarpeelliset seikat ilmoitettuaan saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja

henkilörekisteriin on tallennettu tai, ettei rekisterissä ole häntä koskevia
tietoja.
Tarkastuspyyntö
osoitetaan
rekisteriasioiden
yhteyshenkilölle.
Tarkastuspyynnön esittäjän henkilöllisuus tarkastetaan ennen tietojen
luovuttamista. Tarkastusoikeuden käyttäminen on maksutonta kerran
vuodessa. Muulloin perittävät maksut perustuvat aiheutuviin kustannuksiin.
Oikeus vaatia
tiedon
korjaamista

Muut
henkilötietojen
käsittelyyn
liittyvät oikeudet

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai
rekisteröidyn vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä
rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton,
puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.
Rekisteritietoja voidaan poistaa rekisteriin merkityn pyynnöstä tai Suomen
Lämpöpuu Oy:n toimesta ilman pyyntöä. Uutiskirjeen tilaaminen on
mahdollista lopettaa ja/tai muokata omia tietojaan kunkin uutiskirjeen
lopussa löytyvästä linkistä tai ottamalla yhteyttä Suomen Lämpöpuu Oy:öön.
Korjauspyyntö
omistetaan
tietosuojavastaavalle
tai
rekisterin
vastuuhenkilölle.

