Tietosuojaseloste
Tämä on Mixem Solutions Oy:n rekisteri- ja tietosuojaseloste.
Laadittu 20.5.2018. Viimeisin muutos 24.5.2018.

1. Rekisterinpitäjä
Mixem Solutions Oy, Laurintie 5 A, 02180 Espoo

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Kimmo Väyrynen, kimmo.vayrynen@mixem.com, p. 040 1843431

3. Rekisterin nimi
Mixem Solutions Oy:n markkinointi- ja asiakasrekisteri.

Käsittelemme rekisterissä asiakkaidemme sekä potentiaalisten asiakkaidemme ja
näiden edustajien henkilötietoja.

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Tietoja käytetään asiakassuhteen hoitoon ja asiakasviestintään. Lisäksi tietoja
käytetään markkinointitarkoituksiin.
Käsittelyperusteemme on markkinoinnin osalta oikeutettu etu ja asiakassuhteen
hoidon osalta sinun ja meidän välisemme sopimuksen täytäntöönpano. Lähetämme
sinulle myös suostumuksesi perusteella sähköisiä suoramarkkinointiviestejä.
Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. Rekisterin tietosisältö
Keräämme nimi-, puhelin-, sähköposti-, osoite- ja muita jättämiäsi tietoja. Evästeiden
avulla saamme vierailijoistamme mitattavia tietoja, joita hyödynnämme esimerkiksi
suunnitellessamme markkinointiamme. Tällä tavoin voimme kohdentaa
viestintäämme mahdollisimman osuvasti.
Rekisteröidystä eli sinusta voidaan tallentaa seuraavia tietoja:

•
•
•
•
•
•

Henkilön nimi, sähköpostiosoite ja titteli / vastuualue
Yrityksen nimi, yhteystiedot ja toimiala
Asiakkuuden hoitamiseen ja yhteydenpitoon liittyvät tiedot
Verkkokäyttäytymiseen liittyvät tiedot Mixem Solutions Oy:n verkkosivustoilla
ja -palveluissa
Markkinointiin ja myynninedistämiseen liittyvät tiedot, kuten rekisteröityyn
kohdistetut markkinointitoimenpiteet ja niihin osallistuminen
Tekniset tiedot sekä rekisteröidyn selaimelle lähetetyt evästeet ja niihin
liittyvät tiedot

•

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla
lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen
kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas
luovuttaa tietojaan.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja 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
Erityistilanteisiin sovelletaan poikkeuksia, jos esimerkiksi sopimuksen
täytäntöön paneminen sitä edellyttää tai olet antanut suostumuksesi kyseisten
tietojen siirtämiseen.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet ja henkilötietojen säilytysaika
Rekisterin käsittelyssä noudatamme huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla
käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Meillä on käytössämme asianmukaiset
tekniset, organisatoriset ja hallintoon liittyvät turvallisuusmenettelyt, joilla suojaamme
kaikkia hallussamme olevia tietoja katoamisen, väärinkäytön, luvattoman käytön,
luovuttamisen, muutosten ja tuhoamisen varalta.
Vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot hävitämme asiaankuuluvalla tavalla.
Säilytämme henkilötietoja vain niin kauan, kun se on tarpeen tässä
tietosuojaselosteessa määriteltyjen henkilötietojen käsittelytarkoitusten
toteuttamiseksi. Kirjanpitolain tai muun soveltuvan lain velvoitteista johtuen tietoja
voidaan joutua säilyttämään edellä mainittua ajanjaksoa pitempään.

9. Tarkastusoikeus ja muut rekisteröidyn oikeudet
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus soveltuvan
tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa:
•

saada tieto henkilötietojesi käsittelystä;

•

saada pääsy omiin tietoihisi ja tarkastaa itseäsi koskevat käsittelemämme
henkilötiedot;

•

vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen
täydentämistä;

•

vaatia henkilötietojesi poistamista;

•

peruuttaa suostumuksesi ja vastustaa henkilötietojesi käsittelyä siltä osin, kuin
henkilötietojesi käsittely perustuu antamaasi suostumukseen;

•

vastustaa henkilötietojesi käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi
liittyvällä perusteella siltä osin kuin henkilötietojesi käsittelyperusteena on
oikeutettu etumme;

•

saada henkilötietosi koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot
toiselle rekisterinpitäjälle edellyttäen, että olet itse toimittanut kyseiset
henkilötiedot meille, käsittelemme kyseisiä henkilötietoja sopimuksen tai
antamasi suostumuksen perusteella ja käsittely suoritetaan automaattisesti; ja

•

vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista.

Sinun tulee lähettää oikeuksiasi koskevat pyynnöt kirjallisesti rekisterinpitäjälle.
Voimme pyytää sinua tarkentamaan pyyntöäsi ja varmentamaan henkilöllisyytesi
ennen pyynnön käsittelemistä. Voimme kieltäytyä pyyntösi toteuttamisesta
sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

Vastaamme pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä
syitä pidentää vastaamisaikaa.
Voit myös tehdä valituksen tai ottaa yhteyttä sen EU jäsenvaltion
tietosuojaviranomaiseen, jossa asuinpaikkasi tai työpaikkasi sijaitsee, mikäli katsot,
että emme ole käsitelleet henkilötietojasi soveltuvan tietosuojalainsäädännön
mukaisesti.

