Tietosuojaseloste
Viimeksi päivitetty 14.9.2018
Pidätämme itsellemme oikeuden tehdä muutoksia tietosuojaselosteeseen. Tiedotamme siitä
rekisteröityjä esimerkiksi uutiskirjeellä. Koska osa tiedoista (evästeet) ei sisällä henkilötietoja,
joiden avulla voisimme olla yhteydessä, suosittelemme verkkosivujemme käyttäjää tutustumaan
aika ajoin tähän selosteeseen.

Asiakasrekisteri:
Viimeksi päivitetty 14.9.2018
Emport Oy
Tikinmaantie 66,
37630 Valkeakoski
03 577 5700
info(at)emport.fi
Tietosuoja-asioista vastaava henkilö
Mikko Harkki
03 577 5700
info(at)emport.fi
Rekisterin nimi
Emport Oy:n asiakasrekisteri
Rekisterin tietojen käyttötarkoitus
Rekisteri on olemassa asiakassuhteiden hoitamiseen, seurantaan ja viestintään.
Rekisterin tiedot
- Asiakkaan henkilötiedot: Nimi, sähköpostiosoite, puhelin, osoite.
- Yrityksen tiedot
Rekisteritietojen lähde
Rekisterissä olevat tiedot on saatu asiakassuhteen perusteella.
Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Emme luovuta tietoja muille tahoille. Tiedot sijaitsevat
Henkilötietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Automaattinen päätöksenteko ja profilointi.
Tällaista toimintoa ei ole.
Tietojen säilyttämisaika
Tietoja säilytetään, kunnes henkilön rekisteröinnin perusteet (kuten asiakkuus) poistuvat.
Rekisteröity voidaan poistaa rekisteristä myös passiivisuuden perusteella.
Rekisterin suojaus
Rekisteri on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Rekisteriin pääsee käsiksi vain Emportin
nimetyt työntekijät, joiden toimialaan rekisteriasiat kuuluvat.
Tietojen tarkastusoikeus, oikeus tietojen poistamiseen ja markkinoinnin kieltäminen
Rekisteröidyllä on henkilötietolain perusteella tarkastusoikeus hänestä rekisterissä oleviin
tietoihin. Tarkastuspyyntö on lähetettävä kirjallisena rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää uutiskirjeen lähetys. Tämä tapahtuu klikkaamalla uutiskirjeen
lopussa olevaa linkkiä. Rekisteröidyllä on myös oikeus tulla unohdetuksi. Tällöin hänen on oltava
yhteydessä rekisteriasioista vastaavaan henkilöön.
Tietojen oikaisuoikeus ja oikeus käsittelyn rajoittamiseen
Rekisterissä oleva virheellinen, tarpeeton tai vanhentunut tieto poistetaan rekisteröidyn
pyynnöstä. Tällöin rekisteröidyn on oltava yhteydessä rekisterinpitäjään tiedon korjaamiseksi.

Uutiskirje:
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Rekisterinpitäjä
Emport Oy
Tikinmaantie 66,
37630 Valkeakoski
03 577 5700
info(at)emport.fi
Tietosuoja-asioista vastaava henkilö
Mikko Harkki
03 577 5700
info(at)emport.fi
Rekisterin nimi
Emport Oy:n uutiskirjerekisteri
Rekisterin tietojen käyttötarkoitus ja tietojen käytön peruste
Rekisteri on olemassa asiakassuhteiden hoitamiseen, viestintään ja markkinointiin.
Rekisteritietoja käytetään suostumuksen, sopimuksen ja rekisterinpitäjän oikeutetun edun takia.
Rekisterin tiedot
- Tilaajan tiedot: Nimi, sähköpostiosoite, yritys
Rekisteritietojen lähde
Rekisterissä olevat tiedot on saatu tai kerätty asiakassuhteen perusteella, julkisista lähteistä,
messuilta tai yhteydenottojen perusteella. Rekisterissä on ainoastaan yrityspäättäjien tietoja, pl.
mahdolliset asiakkuuden perusteella rekisteriin lisätyt yksityisasiakkaat. Yrityspäättäjä on
profiloitu henkilön aseman perusteella.
Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Emme luovuta tietoja muille tahoille. Tiedot sijaitsevat fyysisesti Apsiksen palvelimilla.
Henkilötietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
Automaattinen päätöksenteko ja profilointi
Apsis kerää tietoa vastaanottajien toimista (avaaminen, lukeminen) uutiskirjekohtaisesti ja
merkitsee yli 10 kirjeeseen reagoimattomat vastaanottajat passiivisiksi. Käytämme jälkimmäistä
tietoa rekisterimme päivittämiseen.

Tietojen säilyttämisaika
Tietoja säilytetään, kunnes sähköinen suoramarkkinointi kielletään tai henkilön rekisteröinnin
perusteet (kuten asiakkuus) poistuvat. Rekisteröity voidaan poistaa rekisteristä myös
passiivisuuden perusteella.
Rekisterin suojaus
Rekisteri on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Rekisteriin pääsee käsiksi vain Emportin
nimetyt työntekijät, joiden toimialaan rekisteriasiat kuuluvat. Kenelläkään muulla ei ole pääsyä
rekisterin tietoihin. Tiedot sijaitsevat EU-alueella olevalla serverillä, joka on suojattu fyysisesti
sekä sähköisesti. Serverin turvallisuutta valvoo ja mahdollisiin poikkeamiin puuttuu välittömästi
juuri siihen tarkoitukseen nimetty DevOps-tiimi
Tietojen tarkastusoikeus, oikeus tietojen poistamiseen ja markkinoinnin kieltäminen
Rekisteröidyllä on henkilötietolain perusteella tarkastusoikeus hänestä rekisterissä oleviin
tietoihin. Tarkastuspyyntö on lähetettävä kirjallisena rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää uutiskirjeen lähetys. Tämä tapahtuu klikkaamalla uutiskirjeen
lopussa olevaa linkkiä. Rekisteröidyllä on myös oikeus tulla unohdetuksi. Tällöin hänen on oltava
yhteydessä rekisteriasioista vastaavaan henkilöön.
Tietojen oikaisuoikeus ja oikeus käsittelyn rajoittamiseen
Rekisterissä oleva virheellinen, tarpeeton tai vanhentunut tieto poistetaan rekisteröidyn
pyynnöstä. Tällöin rekisteröidyn on oltava yhteydessä rekisterinpitäjään tiedon korjaamiseksi.

Verkkosivujen käyttö ja evästeet:
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Verkkosivumme tallentavat teistä anonyymia tietoa. Käytämme tätä tietoa verkkosivujemme
kehittämiseen ja liikenteen analysointiin. Emme voi kerätyn tiedon perusteella päätellä teidän
henkilöllisyyttänne.
Jos täytätte sivuillamme olevan yhteydenottolomakkeen, lomake välittää tietosi meille
sähköpostitse. Tätä tietoa käytämme yhteydenottoon.

