
Tietosuojaseloste – asiakasrekisteri 
 
 
1. Rekisterin pitäjä 

 
Viestintä-Piritta Oy 
Y-tunnus 2645346-2 
Aleksis Kiven katu 5 a 50, 00510 Helsinki 
info@viestintapiritta.fi  

 
2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa  

 
Heidi Maaria Johansson, hallintokoordinaattori 
Viestintä-Piritta Oy 
Aleksis Kiven katu 5 a 50, 00510 Helsinki 
heidimaaria@viestintapiritta.fi  

 
3 Rekisterin nimi 

 
Viestintä-Pirittan asiakasrekisteri 

 
4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

 
Rekisteriin kerätään tietoja, jotka ovat tarpeen asiakassuhteen hoitamiseksi ja 
ylläpitämiseksi. Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella tai 
asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi. 
 

5 Rekisterin tietosisältö 
 

● Henkilön nimi ja tehtävänimike 
● Henkilön sähköpostiosoite ja puhelinnumero 
● Henkilön edustama organisaation nimi ja y-tunnus 
● Organisaation yhteys- ja laskutustiedot 
● Henkilön erityisruokavalio (tapahtumailmoittautumiset) 
● Henkilön tapahtumailmoittautumiset  

 
6 Säännönmukaiset tietolähteet 
 

Henkilötietoja kerätään ensisijaisesti rekisteröidyiltä itseltään (esimerkiksi rekisteröidyn 
tekemät yhteydenottopyynnöt Viestintä-Pirittan verkkosivuilta tai sähköpostitse sekä 
ilmoittautumiset tapahtumiin) tai asiakasorganisaation edustajalta sopimussuhteen tai 
muun asiallisen yhteyden perusteella. 

 
7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset 
 

Rekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tai eteenpäin.  
 
8 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 
 

Viestintä-Piritta voi käyttää henkilötietojen käsittelyssä palveluntarjoajia, jotka sijaitsevat 
Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. Henkilötietojen siirto 
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Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle toteutetaan aina jollakin alla 
mainitulla, lainmukaisella perusteella: 

● Euroopan komissio on päättänyt, että kyseisessä vastaanottajamaassa on varmistettu 
riittävä tietosuojan taso; 

● rekisteröity on antanut nimenomaisen suostumuksensa henkilötietojensa siirtämiseksi, 
tai henkilötietojen siirtämiselle on olemassa muu lainmukainen peruste. 

 
 
9 Rekisterin suojauksen periaatteet 
 

Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin 
keinoin suojattuja.  

 
10 Tarkastusoikeus 

 
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisterissä olevat tietonsa. Pyyntö osoitetaan 
kohdassa 2 olevalle taholle. 

 
11 Oikeus vaatia tiedon korjaamista 
 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan itseään koskevan virheellisen tiedon 
korjausta. Pyyntö osoitetaan kohdassa 2. olevalle taholle. 
 

12 Kielto-oikeus 
 

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa, 
etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten.  Pyyntö osoitetaan kohdassa 2. olevalle 
taholle. 

 
13 Tietojen poistaminen 
 

Rekisteriin kirjattavat henkilötiedot katselmoidaan säännöllisesti ja tiedot poistetaan kun 
niiden säilyttämiselle ei ole laillista käsittelyperustetta. 
 

14 Tietosuojaselosteen muuttaminen 
 

Viestintä-Piritta pidättää oikeuden päivittää ja muuttaa tätä tietosuojaselostetta. 
Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen.  
 

 
Tietosuojaseloste päivitetty: 25.5.2018 


