
TIETOSUOJASELOSTE 

Mitä tietoja keräämme Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat yrityksen nimi, 
sähköpostiosoite, yrityksen osoitteet, puhelinnumerot, 
yhteyshenkilöiden nimet ja sähköpostiosoitteet. 

Miten tietoa keräämme Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan 
asiakkaalta/potentiaaliselta asiakkaalta sähköpostitse, 
puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, 
tilauslomakkeilta ja asiakassopimuksista. Lisäksi Laadukkaan 
palvelun tarjoamiseksi ja kohdennettua markkinointia varten 
voimme kerätä tietoja myös ns. kolmansien osapuolten 
tarjoamista lähteistä, kuten viranomaisten julkisista rekistereistä 
tai yksityisistä rekisteripalveluista.  

Mihin käytämme tietojasi Henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen ja 
ylläpitoon.  
Asiakas- ja tilaustietojen avulla käyttäjille voidaan kohdentaa 
myös sähköistä suoramarkkinointia ja tilauksiin liittyvää 
asiakasviestintää.  
Viestin vastaanottajalla on halutessaan mahdollisuus kieltäytyä 
sähköisestä suoramarkkinoinnista. 
Voimme käyttää myös kolmansien osapuolten tarjoamaa tietoa, 
jotta voimme kohdistaa esimerkiksi mainontaa/markkinointia 
paremmin. 

Miten käsittelemme tietojasi 
 

Tietojen säilyttäminen 

MN-Markkinointi Oy säilyttää yksilöiviä henkilötietoja 
asiakassuhteen voimassaolon ajan ja 3 vuoden ajan sen jälkeen. 
Potentiaalisten asiakkaiden tietoja säilytetään 3 vuoden ajan 
(kampanjan päättymisen jälkeen). Henkilöillä on oikeus tarkastaa 
itseään koskevat tiedot sekä pyytää henkilötietojen korjaamista 
tai poistamista rekisteristä. Tarkastuspyyntö osoitetaan 
yhteyshenkilölle (yhteystiedot lomakkeen lopussa). 

Ketkä saavat käsitellä henkilötietojasi? 

Henkilötietojasi käsittelevät vain ne henkilöt, joille on myönnetty 
oikeus tietojen käsittelyyn ja vain käyttötarkoituksen kannalta 
tarpeellisia henkilötietoja, yksityisyydensuojaa vaarantamatta. 
Henkilötietojen käsittelijöitä koskee myös vaitiolovelvollisuus. 

Tietoja voidaan siirtää markkinointia suorittaville nimetyille 
yhteistyökumppaneille sähköistä markkinointia varten sekä 
mielipide- ja markkinointitutkimuksien toteuttamiseksi. 

Henkilötietojen käsittelystä vastaa MN-Markkinoinnin 
yhteyshenkilö.  

Miten suojaamme henkilötietojasi? 

Tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, joka on 
suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla.  

Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja 
salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein 
ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin 



rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja 
käyttämään vain ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät. 

Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa 
tiloissa. 

Sinun oikeutesi 
 

Tarkastusoikeus  
 
Henkilöllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään 
koskevat tiedot ja saada niistä kopiot.  
Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa 
rekisteriasioista vastaavalle henkilölle (MN-Markkinointi Oy:n 
yhteyshenkilö).  
 
Tiedon korjaaminen  
 
Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, 
käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, 
puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai 
rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä 
rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon 
korjaamiseksi. 

Tietojen luovutus tai siirto 
 

Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille. Ei 
tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 

 Rekisterinpitäjä  
 
MN-Markkinointi Oy (y-tunnus 1483795-2),  
Laatukatu 13, 15680 LAHTI  
Puh. (03) 5242 400  
myynti@mn-markkinointi.fi  
 
Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö  
Mikko Nuoranen 
 
Noudatamme tietosuojalainsäädäntöä ja käsittelemme 
henkilötietojasi hyvän tiedonhallinta- ja tietojenkäsittelytavan 
mukaisesti. 

Tietosuojalainsäädännällä viitataan voimassa olevaan 
tietosuojalainsäädäntöön, kuten Euroopan unionin yleiseen 
tietosuoja-asetukseen (2016/679) sekä tietosuojalakiin 
(5.12.2018/1050). 

 


