ASIKKAIDEN SUORAMARKKINOINTI
REKISTERISELOSTE
Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste.
REKISTERINPITÄJÄ
Somic Oy, 1771528-0. Piispantilankuja 6a, 02240 Espoo.
REKISTERIN NIMI
Somicin asiakkaiden suoramarkkinointirekisteri.
REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE
Rekisteröidyn suostumus tai henkilötietolain 19 §.
REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS
Suoramarkkinointirekisteriä saatetaan käyttää Somicin ja samaan konserniin kuuluvien
yhtiöiden sekä osakkuusyhtiöiden ja yhteistyökumppaneiden suoramarkkinointiin.
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskeva suoramarkkinointi tai peruuttaa
suostumuksensa.
REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT
Rekisterissä voidaan käsitellä seuraavia tietoja Somicin potentiaalisista
yritysasiakkaista:
•
•

•

Suoramarkkinointiluvat tai suoramarkkinointikiellot
Yrityksen yhteyshenkilön tiedot (henkilön nimi, yrityksen osoite, puhelinnumero,
sähköpostiosoite, titteli, asema ja vastuualue yrityksessä sekä muut rekisteröidyn
yksilöivät tiedot. Mahdollinen asiakas- ja asiointihistoria sekä sopimus- ja tilaustiedot.
Rekisteröidyn antamat tai hänen suostumuksellaan tallennetut tiedot (kuten
esimerkiksi kiinnostuksen kohteet)

Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötietoja kerätään ulkopuolisista verkkopalveluista sekä rekisteröidyn esim.
Markkinointikampanjoihin tai arvontoihin ilmoittautumisen yhteydessä tai esim.
verkkojalanjäljen avulla tai rekisteröidyltä itseltään tämän suostumuksella. Henkilötietoja
voidaan kerätä myös Somicin ja samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden rekistereistä,
kaupparekisteristä, väestörekisteristä, Asiakkuusmarkkinointiliiton ylläpitämistä
markkinointikieltotiedoista sekä muista vastaavista julkisista luetteloista ja rekistereistä sekä
yritysten verkkosivuilta tai muista julkisista tai yksityisistä lähteistä.
Tietojen luovutus
Somic saattaa luovuttaa henkilötietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja
velvoittamissa rajoissa. Tietoja saatetaan siirtää Euroopan unionin ja Euroopan talousalueen
ulkopuolelle. Tällöinkin Somic huolehtii riittävästä tietosuojan tasosta huomioiden
lainsäädännön vaatimukset.
Rekisterin suojaus
Tämän rekisterin käyttöoikeus edellyttää Somicin käyttämän asiakastietokannan
henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja henkilökohtaista salasanaa. Rekisterin lokitiedot
kerätään ja niiden käyttöä valvotaan.
Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka suojataan palomuurien ja muiden tietoteknisten keinojen
avulla. Rekisterin tietokannat on sijoitettu palveluihin, jotka toimivat lukituissa ja vartioiduissa
tiloissa sijaitsevissa it-järjestelmissä ja näihin tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta
määritellyt henkilöt.
Henkilötietojen säilytysaika
Asiakastiedot säilytetään rekisterissä ellei rekisteröity ole kieltänyt suoramarkkinointia. Tällöin
rekisterissä säilytetään kuitenkin suoramarkkinoinnin kieltoa koskeva tieto.
Rekisteröidyn oikeudet:
Rekisteröidyllä on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojensa käsittelyä
suoramarkkinointi-tarkoituksiin. Rekisteröity voi antaa kanavakohtaisia suoramarkkinointia
koskevia suostumuksia ja kieltoja. Lisäksi rekisteröidyllä on lähtökohtaisesti oikeus
soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa:
- saada tieto henkilötietojensa käsittelystä;
- saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat yhtiön käsittelemät
henkilötiedot;
- vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä;
- vaata henkilötietojensa poistamista;
- peruuttaa suostumuksensa ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin kuin
henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen;

vastustaa henkilötietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa
liittyvällä perusteella siltä osin kuin henkilötietojen käsittelyperusteena on yhtiön
oikeutettu etu;
- saada henkilötietonsa koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle
rekisterinpitäjälle, kun yhtiö käsittelee kyseisiä henkilötietoja rekisteröidyn
suostumuksen perusteella ja käsittely suoritetaan automaattisesti;
- vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista.
Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö tämän
tietosuojaselosteen Yhteydenotot-kohdan mukaisesti. Yhtiö voi pyytää rekisteröityä
tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen
pyynnön käsittelemistä. Yhtiö voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa
säädetyllä perusteella.
-

Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle
Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka
sen Euroopan unionin jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa rekisteröidyn asuinpakka tai
työpaikka sijaitsee, mikäli rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty
soveltuvan tietosuojakäytännön mukaisesti.
Tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia
tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja
allekirjoitettuna ja siinä on mainittava, että pyyntö koskee rekisterin henkilötietoja. Pyynnöt
pyydetään lähettämään ao. Osoitteeseen.
Muutokset tähän rekisteri-ilmoitukseen
Tätä rekisteri-ilmoitusta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa.
Tämä ilmoitus on viimeksi päivitetty 12.4.2018.
Somic Oy
Piispantilankuja 6a
02240 Espoo

