Rekisteriseloste
Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24§
Laatimispäivä 30.4.2015

Rekisterinpitäjä
Crnet Oy
y-tunnus 2151589-8
Yrjönkatu 11 D 18
00120 Helsinki
+358 50 511 3703

Yhteyshenkilö
Toimitusjohtaja Tuula Pohjola
tuula.pohjola@crnet.fi
+358 50 511 3703

Rekisterin nimi
Vastuullisuusuutiset.fi uutiskirjeen tilaajarekisteri
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Asiakassuhteen hoitoon liittyvä yhteydenpito ja uutiskirjeiden jakelu.

Rekisterin tietosisältö
Rekisteri sisältää tietosuojaselosteissa (alla) mainitut tietosisällöt.

Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakkaiden omat ilmoitukset.
Rekisterin yhteys- ja asiakkuustiedot saadaan asiakkaan suostumuksella asiakassuhteen syntyessä ja sen aikana
asiakkaan rekisterinpitäjälle tekemistä ilmoituksista. Asiakassuhde syntyy, kun asiakas tilaa Vastuullisuusuutiset.fi
päivittäisen uutiskirjeen.
Asiakkaan nimi- ja osoitetietoja voidaan päivittää VRK/Väestötietojärjestelmästä ja puhelinnumeroita
puhelinyhtiöiden puhelinluettelorekistereistä. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös kaupparekisteristä,
Tilastokeskuksen rekistereistä ja sekä muista vastaavista julkisista ja yksityisistä rekistereistä.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin tietosisältö säilytetään salatussa muodossa palveluntarjoajan (Metael Oy) palvelimilla, joissa on
24/7 kulunvalvonta.
Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ja asiakastietojen muuttamiseen ovat oikeutettuja vain ne
työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Heitä sitoo vaitiolovelvollisuus. Kullakin
käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään.
Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat
ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta
nimetyt henkilöt. Tietoja luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, kuten
asiakkaan omasta pyynnöstä kerran vuodessa tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä. Tietojen
luovutuspyyntö pitää tehdä kirjallisesti ja tiedot lähetetään kirjallisesti, kun tietojen pyytäjä on tunnistettu.

Muutokset
Selosteen ehtoja voidaan muuttaa, mutta siitä ilmoitetaan käyttäjille hyvissä ajoin etukäteen.
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Rekisterinpitäjä
Crnet Oy
Yrjönkatu 11 D 18
00120 Helsinki
+358 50 511 3703

Yhteyshenkilö
Toimitusjohtaja Tuula Pohjola
tuula.pohjola@crnet.fi
+358 50 511 3703

Rekisterin nimi
Vastuullisuusuutiset.fi uutiskirjeen tilaajarekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Tilauslomakkeella kerättäviä tietoja käytetään uutiskirjeen toimitukseen ja siihen liittyvään yhteydenpitoon.

Rekisteriin tallennettava tieto
Sukunimi
Etunimi
Organisaatio/yritys
Sähköpostiosoite
Tilattu tietopalvelutuote
Tietoja säilytetään asiakassuhteen ajan ja poistetaan rekisteristä asiakkaan omasta pyynnöstä asiakassuhteen
päättymisen jälkeen.

Säännönmukaiset tietolähteet
Tilaajan tai tilaajan organisaation oma ilmoitus
Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tiedot ovat Vastuullisuusuutiset.fi yhteistyökumppaneiden käytettävissä. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta EU tai ETA alueen ulkopuolelle

Rekisterin suojauksen perusteet
Rekisteritietoja käsitellään hyvien tietosuojakäytäntöjen mukaisesti

Tarkistusoikeus
Tilaajalla on oikeus tarkastaa henkilökohtaiset tietonsa ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua. Lähtökohtaisesti
tilaajan tietoja ei käytetä suoramarkkinointi- tms. tarkoitukseen. Tilaajalla on muutoinkin oikeus turvautua
henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa. Asiaa koskevat tietopyynnöt osoitetaan rekisterin ylläpidon
yhteyshenkilölle.

Muutokset
Selosteen ehtoja voidaan muuttaa, mutta siitä ilmoitetaan käyttäjille hyvissä ajoin etukäteen.

