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Investium Oy:n sähköistä uutiskirjettä koskeva rekisteri
1. Rekisterinpitäjä
Investium Oy (1064322-9)
Mannerheimintie 4
00100 Helsinki

2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste
Rekisterissä käsitellään Investium Oy:n verkkosivujen kautta uutiskirjeen tilanneiden tietoja sekä
Investiumille sähköpostiluvan antaneiden Investiumin asiakkaiden tietoja. Tietoja käsitellään
ainoastaan sähköisen uutiskirjeen lähettämistä varten. Tietojen käsittely perustuu rekisteröidyn
suostumukseen.
3. Rekisteröityjen ryhmät

-

Uutiskirjeen tilaajat

-

Sähköpostiluvan antaneet Investium konsernin asiakkaat

4. Mitä tietoja kerätään:
Keräämämme henkilötiedot voidaan jaotella seuraavasti:
Tuntemistiedot: nimi
Yhteystiedot: sähköpostiosoite

5. Tietojen luovuttaminen
Voimme luovuttaa rekisteröityjä henkilötietoja Investium-konserniin kuuluville yhtiöille sekä Investiumkonsernin
alihankkijoille,
jotka
ovat
sitoutuneet
noudattamaan
Investium-konsernin
tietosuojakäytäntöjä.

6. Henkilötietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Käsittelemme henkilötietoja pääsääntöisesti ETA-alueen sisällä. Siirtäessämme henkilötietoja ETAalueen ulkopuolelle, huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta lainsäädännön
edellyttämällä tavalla ja käytämme Euroopan komission hyväksymiä tietojen siirtomekanismeja,
ensisijaisesti Euroopan komission mallisopimuslausekkeita.

7. Henkilötietojen säilytysaika
Säilytämme rekisteröidyn tietoja niin kauan kuin meillä on rekisteröidyn suostumus.
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8. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröitynä sinulla on oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia
virheellisen tiedon oikaisua tai poistamista. Sinulla on myös oikeus peruuttaa suostumuksesi.
Rekisteröitynä sinulla on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus vastustaa tai pyytää tietojesi käsittelyn
rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.

9. Rekisteröidyn oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Mikäli rekisteröity havaitsee tai epäilee henkilötietojensa käsittelyssä tapahtuneen väärinkäytöksen
tai virheen, rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. Suomessa
valvontaviranomainen on Tietosuojavaltuutetun toimisto, jonka yhteystiedot ovat:
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki
Sähköposti: tietosuoja@om.fi
Vaihde: 029 56 66700
Faksi: 029 56 66735
10. Mistä henkilötiedot on saatu
Henkilötiedot on saatu rekisteröidyltä itseltään.

11. Rekisterin suojauksen periaatteet:
Suojaamme henkilötietoja käyttämällä asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia suojakeinoja. Tällaisia
keinoja ovat muun muassa ennakoiva ja reaktiivinen riskienhallinta sekä palomuurien,
salaustekniikoiden, turvallisten laitetilojen sekä turvallisuusjärjestelmien käyttö. Suojakeinoja ovat
lisäksi turvallisuussuunnittelu, hallittu käyttöoikeuksien myöntäminen ja seuranta, henkilötietojen
käsittelyyn osallistuvan henkilöstön ohjeistaminen sekä alihankkijoiden huolellinen valinta.
Henkilötietojen käsittely Investiumilla on sallittu ainoastaan työperusteisesta syystä siten, että tietoja
käsittelevät vain ne Investiumin tai tämän alihankkijan työntekijät, joilla työtehtäviensä johdosta on
tarve henkilötietoja käsitellä. Kaikki manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa, johon pääsy on
asianmukaisesti rajattu. Sähköisessä muodossa oleva aineistoon pääsy vaati henkilökohtaisen
käyttäjätunnuksen ja salasanan. Käyttövaltuuksien myöntämisestä ja valvomisesta vastaa yhtiön
tietohallintojohtaja. Pääsy yksittäisen rekisteröidyn tietoihin on rajoitettu. Rekistereihin pääsyn
omaavia henkilöitä sitoo salassapitovelvollisuus. Laitteiston, järjestelmien ja tietojen suojaus on
järjestetty asianmukaisesti.

12. Yhteystiedot henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa
Henkilötietojen käsittelyä Investiumissa koskevissa kysymyksissä sekä tässä selvityksessä tarkoitettujen
oikeuksien käyttämiseksi ja pyyntöjen esittämiseksi pyydämme olemaan yhteydessä Investiumin
tietosuojaryhmään:
Sähköposti: tietosuoja@investium.fi
Posti: Investium Group / Tietosuoja, Mannerheimintie 4, 00100 Helsinki
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