REKISTERISELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 §
Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen
täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä.

1a
Rekisterinpitäjä

Laatimispäivä

1.5.2018

Nimi

Emkine Oy (2600032-4)
Osoite

Bertel Jungin aukio 5
02600 Espoo
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

info@emkine.fi
Nimi
2
YhteyshenkiHeiskanen
lö rekisteriä Hanna
Osoite
koskevissa
asioissa
Bertel Jungin aukio 5
02600 Espoo
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

hanna.heiskanen@emkinen.fi
3
Rekisterin
nimi
4
Henkilötietojen käsittelyn
tarkoitus

5
Rekisterin
tietosisältö

Markkinointi- ja asiakasrekiseri

Henkilötieoja rekisteröidään markkinointitarkoituksiin, asiakassuhteiden hoitamiseen ja
sopimusvelvoitteidemme täyttämiseen. Rekisteröimme henkilötietoja ainoastaan silloin, kun on
olemassa tietosuoja-asetuksen mukainen käsittelyperuste.

Henkilön nimi
sähköpostiosoite
puhelinnumero
postiosite
tehtävä
työnantaja
markkinointilupa tai kielto

6
Säännönmu- Henkilöiden itsensä tallentamat tiedot
kaiset tietolähteet
Henkilön työnantajan toimittamat tiedot
Seuraamme myös evästeitä ja vierailusi emkine.fi sivuilla jättää jäljen, IP-osoitteen.
Henkilötietoja voidaan ostaa kertaluonteiseen markkinointikäyttöön myös ulkopuolisista rekistereistä
Voimme myös kerätä henkilötietoja julkisista lähteistä.
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7
Tietoja ei luovuteta kolmansillee osapuolille markkinointitarkoituksiin.
Tietojen
säännönmukaiset
luovutukset

8
Tietojen
siirto
EU:n tai
ETA:n
ulkopuolelle

Voimme käyttää henkilötietojesi käsittelyssä palveluntarjoajia, joilla voi olla pääsy henkilötietoihisi
EU-/ETA-alueen ulkopuolelta, kuten Yhdysvalloista. Huolehdimme siirtojen asianmukaisesta ja
lainmukaisesta toteuttamisesta henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön mukaisesti.
Siirrämme kaikissa tilanteissa henkilötietojasi EU-/ETA-alueen ulkopuolelle ainoastaan jollakin alla
mainitulla, lainmukaisella perusteella:
•
Euroopan komissio on päättänyt, että kyseisessä vastaanottajamaassa on varmistettu
riittävä tietosuojan taso;
•
olemme toteuttaneet asianmukaiset suojatoimet henkilötietojesi siirtämiseksi
käyttämällä Euroopan komission hyväksymiä tietosuojaa koskevia vakiolausekkeita. Sinulla on tällöin
oikeus saada jäljennös kyseisistä vakiolausekkeista ottamalla meihin yhteyttä; tai
•
olet antanut nimenomaisen suostumuksesi henkilötietojesi siirtämiselle, tai
henkilötietojesi siirtämiselle EU-/ETA-alueen ulkopuolelle on olemassa muu lainmukainen peruste,
kuten Yhdysvaltojen osalta Euroopan komission hyväksymä Privacy Shield-järjestely.

9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

A Manuaalinen aineisto

Emkinen tietoturva on hoidettu asianmukaisesti ottaen huomioon kulloinkin voimassa olevat
säädökset ja ohjeistukset. Tieoja käsittelevät ainoastaan henkilöt, joiden työtehtävät sitä edellyttävät
ja tiedot hävitetään, jos niiden käsittelyyn ei ole asianmukaisia peristeita.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Emkinen tietoturva on hoidettu asianmukaisesti ottaen huomioon kulloinkin voimassa olevat
säädökset ja ohjeistukset. Yksityiskohtaiset toimintatavat on kuvattu
jatkuvuudenhallintaohjeistuksessa.
Käytämme ainoastaan asetukset täyttäviä sovelluksia. Jos käytämme tiedon käsittelijöitä tai
alihankkijoita on palvelusopimukset laadittu asianmukaisella tavalla.

