SUORAMARKKINOINNIN TIETOSUOJASELOSTE
Viimeksi päivitetty: 3.10.2018
Yksityisyytesi on meille tärkeä ja työskentelemme ahkerasti sen suojaamiseksi. Tässä yleisen
tietosuoja-asetuksen (679/2016/EU, “GDPR”) mukaisessa tietosuojaselosteessa kuvataan, mitä
henkilötietoja Enersense käsittelee, miten Enersense niitä käsittelee ja mitä tarkoituksia varten.

1. Rekisterinpitäjän yhteystiedot
Enersense Henkilöstöpalvelut Oy
Y-tunnus: 0844818-4
Konepajanranta 2
28100 Pori
jäljempänä “Enersense” tai ’’Rekisterinpitäjä’’
2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Voit ottaa yhteyttä Enersensen tietosuojavastaavaan sähköpostitse osoitteeseen
dpo@enersense.com, mikäli asiasi koskee henkilötietojen käsittelyä tai EU:n yleiseen
tietosuoja-asetukseen perustuvien oikeuksien käyttämistä.
3. Rekisterin nimi
Enersense Henkilöstöpalvelut Oy:n suoramarkkinoinnin rekisteri (‘’Rekisteri’’). Rekisteri
koostuu Rekisterinpitäjän potentiaalisten asiakkaiden tai yhteistyökumppaneiden
yhteyshenkilöiden (’’Rekisteröity’’) tiedoista. Rekisteröidyillä on edustamansa yhtiön tai
yhteisön koon, maantieteellisen sijainnin tai toimialan perusteella liityntä
Rekisterinpitäjään.
4. Käsittelyn luonne, tarkoitus ja oikeusperuste
Henkilötietojen käsittely perustuu Rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun markkinoida
palveluitaan ja tuotteitaan Rekisteröidylle.
Rekisterinpitäjän suorittaman henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on luoda ja ylläpitää
asiakas- ja yhteistyösuhteita, tukea myyntiä, kehittää liiketoimintaa ja palveluja sekä
pitää yhteyttä markkinointia varten. Henkilötietoja käsitellään vain siinä laajuudessa kuin
se on tarpeellista edellä mainitun tarkoituksen toteuttamiseksi.
Enersense huolehtii siitä, että tällainen käsittely on oikeasuhtaista rekisteröidyn etuihin
nähden ja vastaa hänen kohtuullisia odotuksiaan.
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Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä yleisen tietosuojaasetuksen määrittelemissä rajoissa käsittelyn perustuessa oikeutettuun etuun.
Lisäksi Rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa vastustaa häntä koskevien
henkilötietojen käsittelyä suoramarkkinointia varten silloin, kun se liittyy tällaiseen
suoramarkkinointiin.
5. Rekisterin sisältämät henkilötietoryhmät
Rekisteri sisältää mm. seuraavat yhteyshenkilöä koskevat henkilötiedot:
-

etunimi ja sukunimi
yhteystiedot (mm. puhelinnumero)
edustettu yritys
asema ja ammatti

6. Henkilötietojen säilytysaika
Rekisterissä olevia henkilötietoja käsitellään niin kauan, kunnes rekisteröity pyytää
tietojensa poistamista Rekisteristä, tai käsittely ei ole enää muutoin tarpeen
henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen toteuttamiseksi. Poistopyynnön tekeminen
tapahtuu olemalla yhteydessä kohdassa 2. mainittuun Rekisterinpitäjän yhteyshenkilöön.
Enersense arvioi tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sovellettava
lainsäädäntö huomioon ottaen.
7. Henkilötietojen lähteet
Pääsääntöisesti henkilötietoja kerätään lain sallimissa puitteissa kolmansien osapuolten
rekistereistä, kuten:
-

Väestörekisterikeskuksesta
muiden viranomaisten pitämistä rekistereistä, kuten Trafi, kaupparekisteri ja
säätiörekisteri
yhteystietopalvelujen tarjoajilta
rahoitussektorin asiakashäiriörekisteristä

Henkilötiedot voidaan kerätä myös Rekisteröidyltä itseltään sekä hänen edustamaltaan
yritykseltä tai yhteisöltä. Henkilötietoja voidaan lisäksi kerätä ja päivittää Enersensen
konserniyritysten rekistereistä.
8. Henkilötietojen siirrot ja henkilötietojen vastaanottajaryhmät
Henkilötietoja ei siirretä tai luovuteta kolmansille osapuolille ilman rekisteröidyn
suostumusta. Tästä huolimatta, henkilötietoja voidaan siirtää tai luovuttaa Enersensen
konserniyrityksille yllä määritellyn henkilötietojen käyttötarkoituksen rajoissa.
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Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin (‘’EU’’) tai Euroopan Talousalueen (‘’ETA’’)
ulkopuolelle, ellei se ole välttämätöntä yllä mainitun henkilötietojen käyttötarkoituksen
toteuttamiseksi. Mikäli henkilötietoja siirretään EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, Enersense
toteuttaa sopivat ja asianmukaiset suojatoimet soveltuvan tietosuojalainsäädännön
vaatimusten noudattamiseksi. Enersense voi esimerkiksi solmia sopimuksen EU:n tai
ETA:n ulkopuolella toimivan siirronsaajan kanssa hyödyntäen Euroopan komission
antamia tietosuojaa koskevia vakiolausekkeita.
9. Käsittelyn turvallisuus
Enersensellä on käytössään asianmukaiset tekniset ja organisatoriset tietoturvakeinot
turvaamassa henkilötietoja häviämiseltä, väärinkäytöltä tai muulta vastaavalta
laittomalta pääsyltä. Henkilötietojen käsittelyn turvallisuus varmistetaan ohjeistuksilla
sekä kulun- ja pääsynvalvonnan varmistamisella Enersensen ja sen konserniyritysten
määrätyille työntekijöille. Henkilötietoja käsittelevät vain työntekijät, joilla on siihen
työtehtäviensä johdosta oikeus.
Tietoturva on keskeinen osa Enersense arvomaailmaa, joten tietoturvaa arvioidaan ja
päivitetään säännöllisesti.
10. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröity voi harjoittaa oikeuksiaan olemalla yhteydessä kohdassa 2 määriteltyyn
tietosuojavastaavaan. Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:
●
●
●
●
●

●
●

Oikeus saada Rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, että häntä koskevia
henkilötietoja käsitellään, ja mikäli näin on, oikeus saada pääsy henkilötietoihin;
Oikeus saada häntä koskevat epätarkat ja virheelliset tiedot täydennettyä tai
korjattua.
Oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistoa.
Oikeus henkilötietojen käsittelyn rajoittamiseen GDPR:n mukaisesti.
Oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut
Rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa
muodossa, ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.
Oikeus vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä GDPR:n mukaisesti.
Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, mikäli hän katsoo, että häntä
koskevien henkilötietojen käsittely loukkaa hänen GDPR:n mukaisia oikeuksiaan.

11. Tietosuojaselosteen päivitykset
Enersense kehittää jatkuvasti palvelujaan, minkä vuoksi Enersense pidättää oikeuden
muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön
muuttumiseen. Enersense suosittelee Rekisteröityjä tutustumaan tietosuojaselosteen
sisältöön säännöllisesti. Enersense voi myös tarvittaessa ilmoittaa muutoksista suoraan
rekisteröidyille.
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