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Julkinen

Nimi (y-tunnus)

Istekki Oy (2292633-0)
Osoite

PL 2000,70601 KUOPIO
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

Vaihde puh. 017 618 0700
Rekisterin nimi
Viestinnän ja markkinoinnin tietosuojaseloste
Yhteyshenkilö rekisteriä
koskevissa asioissa

dpo@istekki.fi

Tietosuojavastaava

Nimi

Veli-Matti Lammentausta
Osoite

PL 2000,70601 KUOPIO
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

dpo@istekki.fi
Henkilötietojen käsittelyn
tarkoitus

Tietoja käsitellään Istekin palveluista ja toiminnasta viestimiseen ja markkinointiin seuraavasti:


markkinointiviestien lähettämiseen



median ja sidosryhmien edustajien tavoittamiseen



tapahtumakutsujen lähettämiseen



tapahtumien järjestämiseen



tiedotteiden lähettämiseen



uutiskirjeiden lähettämiseen



materiaalien, lahjojen ja palkintojen lähettämiseen esim. arvonnoissa
voittaneille



asiakaskyselyjen ja -tutkimusten tulosten käsittely, analysointi ja tilastointi.



muuhun yhteydenpitoon
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Markkinointi potentiaalisille työnhakijoille ja sivustovierailijoille, jotka eivät ole vielä esimerkiksi jättäneet työhakemusta. Markkinointia kohdistetaan rekisteröitävälle, sivustovierailijalle tai luonnolliselle henkilölle
vain tämän itse sen salliessa.

Tietoja voidaan hyödyntää myös muihin markkinoinnillisiin ja viestinnällisiin tarkoituksiin kuten markkina- ja demografia-analyyseihin.
Henkilötietojen käsittelyn
lainmukaisuus

Käsittelyn lainmukainen peruste:
Lakisääteinen velvoite
Toimintaa ohjaava lainsäädäntö:
Suostumus
Sopimuksen täytäntöönpano
Oikeutettu etu
Yleinen etu
Rekisterin tietoja käytetään automatisoituihin yksittäispäätöksiin ja/tai profilointiin.
Ei
Kyllä
Tarkennus:

Käsiteltävät henkilötiedot

Kaikista rekisteröidyistä kerätään perustietoja, joita ovat nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, asema organisaatiossa ja organisaation nimi.
Näistä ainoastaan sähköpostiosoite on pakollinen tieto (ei koske palkintojen ja
materiaalien lähettämistä).
Markkinointiviestien lähettäminen


Perustiedot: vähintään sähköpostiosoite



Tiedot siitä, onko viesti toimitettu perille ja onko se avattu.

Median ja sidosryhmien edustajien tavoittaminen


Perustiedot: vähintään sähköpostiosoite ja organisaation nimi



Median edustajista tiedot siitä, mitä aihepiiriä journalisti seuraa ja millä
alueella hän toimii.

Tapahtumakutsujen lähettäminen


Perustiedot: vähintään sähköpostiosoite



Tiedot siitä, onko kutsuviesti toimitettu perille ja onko se avattu.
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Tapahtuman järjestäminen


Perustiedot: vähintään sähköpostiosoite



Tiedot osallistujan ruokavaliorajoituksista tai muista osallistumiseen
vaikuttavista seikoista, jos ko. tietoja on annettu.



Tapahtumasta annettu palaute, jos osallistuja vastaa palautekyselyyn.

Tiedotteiden lähettäminen


Perustiedot: vähintään sähköpostiosoite



Tieto siitä, mitä aihepiiriä koskevat tiedotteet henkilö on tilannut.

Uutiskirjeiden lähettäminen


Perustiedot: vähintään sähköpostiosoite



Tieto siitä, mitä aihepiiriä koskevat uutiskirjeet henkilö on tilannut.



Tiedot siitä, onko uutiskirje toimitettu perille, onko se avattu ja onko kirjeen tilaaminen peruttu.

Palkintojen ja muiden materiaalien lähettäminen


Perustiedot: nimi ja postiosoite

Analytiikka ja verkkovierailijat sekä kohdennettu verkkomarkkinointi


Evästeiden kautta ja sosiaalisen median kanavista kerättävät tiedot.
Markkinointia vain rekisteröidyn tämän itse sen salliessa.



Verkkoanalytiikassa hyödynnämme Matomo-työkalua. Tilastotietoa kerätään esimerkiksi siitä, kuinka paljon sivustolla on käyttäjiä, millä päätelaitteilla sivustoa on käytetty, mistä verkko-osoitteesta käyttäjä on
saapunut sivustolle, millä yksittäisellä sivulla käyttäjät ovat vierailleet.
Matomo analytiikka-alustalla tiedot kerätään anonyymeinä eikä niitä
yksilöidä henkilöihin. Matomo analytiikka-alustan evästeet ovat niin sanottuja ensimmäisen osapuolen evästeitä, eli data on Istekin omistuksessa ja ainoastaan Istekin hyödynnettävissä.

Rekisterin tietolähteet
Henkilötiedot on saatu asiakas- tai sidosryhmäorganisaatiolta tai henkilöltä itseltään.
Mainonnan kohdentamiseen ja personoimiseen sosiaalisen median kanavissa
voidaan käyttää evästeillä kerättyä tietoa vierailustasi verkkosivuillamme.
Evästeillä kerättävän tiedon perusteella tehtävän mainonnan voit estää esimerkiksi käyttämällä selaimesi ns. ”do not track”-toimintoa.
Voit hallinnoida selaimesi evästeasetuksia myös näillä sivustoilla:
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www.youronlinechoices.com/fi/
www.networkadvertising.org/choices
www.aboutads.info/choices
Kohdennetut mainokset on mahdollista kieltää lisäksi kussakin sosiaalisen median kanavassa noudattamalla heidän ohjeitaan ja tietosuojakäytäntöjään,
ohessa esimerkkejä:
Twitter
Google
Facebook
LinkedIn
Henkilötietojen luovutus

Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta. Tietojasi saatetaan jossain tapauksessa luovuttaa luottamuksellisesti yhteistyökumppaneillemme tai alihankkijoillemme, jotka käsittelevät henkilötietoja kirjallisen toimeksiantosopimuksen
nojalla. Tällaisia ovat esimerkiksi tietojen tallentamiseen tarkoitetut konesali- ja
pilvipalvelut ja myynnin ja markkinoinnin tueksi ostetut ulkoiset palvelut.
Alihankkijamme ja yhteistyökumppanimme käsittelevät henkilötietoja sovitulla
tavalla, kirjallisten ohjeidemme mukaisesti ja vain sovittujen, lainmukaisten tarkoitusten edistämiseksi.

Tietojen siirto kolmanteen
maahan tai kansainväliselle
järjestölle (EU:n tai ETA:n
ulkopuolelle)

Käytämme henkilötietojesi käsittelyssä palveluntarjoajia (esim. Facebook, LinkedIn, YouTube, Twitter), 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:





Tietojen suojaamisen periaatteet

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
henkilötietojesi siirtämiselle EU-/ETA-alueen ulkopuolelle on olemassa muu lainmukainen peruste.

Tietojen säilytystä, arkistointia, hävittämistä ja muuta käsittelyä ohjaa tietosuojalainsäädäntö, arkistoinmuodostus- ja tiedonohjaussuunnitelmat sekä Istekin
sisäiset tietoturva- ja tietosuojaohjeet.
Rekisteriin sähköisesti tallennetut tiedot on suojattu käyttöoikeusmäärittelyin.
Tietoja käsittelevät vain ne henkilöt, joiden työtehtäviin kyseisten tietojen käsitteleminen tehtävänmukaisesti kuuluu. Jokainen henkilötietoja käsittelevä työntekijä hyväksyy tietojen ja tietojärjestelmien käyttöä ja salassapitoa koskevan
sitoumuksen käyttöoikeudet saadessaan ja on velvoitettu käsittelemään tietoja
asianmukaisesti, huolellisesti ja lainsäädäntöä noudattaen ja noudattamaan
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tietoturvallisuutta ja tietosuojaa koskevia ohjeita sekä osallistumaan koulutuksiin.
Henkilötietojen säilytysajat
Rekisteriin kerättyjä tietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin on tarpeellista suhteessa käyttötarkoitukseen, jota varten tieto on
kerätty. Sähköpostimarkkinointilistalta pääsee poistumaan itse jokaisessa lähetetyssä markkinointisähköpostissa olevan poistumislinkin kautta.
Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyn kontaktipiste kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä tiedusteluissa ja pyynnöissä: dpo@istekki.fi.
Käsittelyssä sovellettavat rekisteröidyn oikeudet:
Oikeus
Oikeus
Oikeus
Oikeus
Oikeus
Oikeus
Oikeus
Oikeus

saada tietoa henkilötietojen käsittelystä
saada pääsy tietoihin
oikaista tiedot
saada tiedot poistetuksi
rajoittaa tietojen käsittelyä
siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
vastustaa käsittelyä
vastustaa automatisoitua päätöksentekoa ja profilointia

Rekisteröidyllä on oikeus tietää, käsitelläänkö hänen henkilötietojaan vai ei, ja
mitä henkilötietoja hänestä on tallennettu (artikla 15).
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta
viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot sekä henkilötietojen käsittelytarkoituksesta riippuen, saada puutteelliset henkilötiedot
täydennettyä (artikla 16).
Rekisteröidyllä on myös tietosuoja-asetuksen mukaisin perustein oikeus tietojen poistamiseen (artikla 17), käsittelyn rajoittamiseen (artikla 18) sekä henkilötietojen käsittelyn vastustamisoikeus (artikla 21).
Pyyntö tulee esittää kirjallisesti siten, että siitä käy selville mitä tietoa vaatimus
koskee. Vaadittaessa tiedon korjaamista tulee esittää sanatarkasti korvaava
teksti.
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus viranomaiselle (artikla 77) jos hän katsoo, että henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta
(EU) 2016/679.
Rekisteröidyllä on oikeus myös nostaa kanne rekisterinpitäjää tai henkilötietojen käsittelijäorganisaatiota vastaan, jos hän katsoo oikeuksiaan loukatun sen
takia, ettei hänen henkilötietojensa käsittelyssä ole noudatettu tietosuoja-asetusta.

