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1. Rekisterinpitäjä  

 

Nimi:   Envineer Oy 

Y-tunnus:  2850396-1 

Osoite:  Microkatu 1 

Postinumero: 70210 

Postitoimipaikka: KUOPIO 

Puhelinnumero:  050 3060 752 

Sähköpostiosoite:  info@envineer.fi 

 

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö / tietosuojavastaava 

 

Yritys:   Envineer Oy 

Nimi:   Niko Karjalainen  

Osoite:  Microkatu 1 

Postinumero: 70210 

Postitoimipaikka: KUOPIO 

Puhelinnumero: 050 3060 752 

Sähköposti: niko.karjalainen@envineer.fi 

 

3. Rekisterin käyttötarkoitus  

 

Markkinointirekisteri, asiakasrekisteri, rekrytointirekisteri ja yhteistyökumppanirekisteri, kat-

taen sidosryhmät. Rekistereiden henkilötietojen käsittelijöinä toimii vastuuasiantuntija ja 

mahdollinen varahenkilö. 

 

4. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste 

 

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on yrityksen oikeutettu etu ja/tai asiakassuhde ja/tai 

suostumus tai sopimuksen laadinta. Oikeutettu etu perustuu sopimukseen pohjautuvan asia-

kas- ja työntekijäsuhteen hoitamiseen. 

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on tuotteidemme ja palveluidemme markkinointi, 

mainonnan kohdentaminen, myynti, tuottaminen, toimittaminen, käyttäjien hallinta ja asia-

kassuhteiden hoitaminen, asiakkaiden kanssa viestiminen sekä laskutus. Henkilön suostumus 

on saatu tapauskohtaisesti dokumentoituna tai vapaaehtoisesti sekä joissain tapauksissa so-

pimus, joissa rekisteröity on osapuolena. 

 

Henkilötietoja käytetään myös uutiskirjeen lähettämisen yhteydessä. Tietoja ei käytetä auto-

matisoituun päätöksentekoon tai profilointiin. 
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5. Rekisterin tietosisältö  

 

Käsittelemme rekisterin yhteydessä seuraavia henkilötietoja: 

 

• Rekisteröidyn nimi (etunimet, sukunimi), asiakasnumero (pakolliset tiedot palveluiden 

tuottamiseksi) 

• Rekisteröidyn yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoitetiedot) (pakolli-

set tiedot palveluiden tuottamiseksi) 

• Työnhakijan omalla suostumuksellaan luovuttamat tiedot (pakolliset tiedot palvelui-

den tuottamiseksi) 

• Yritystä koskevat tiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoitetiedot, y-tunnus, las-

kutustiedot, yhteyshenkilöiden tiedot, kuten rekisteröidyn henkilön tiedot on yllä ku-

vattu) (pakolliset tiedot palveluiden tuottamiseksi) 

• Asiakkuutta ja sopimusta koskevat tiedot, kuten asiakkuuden historiatiedot, meneil-

lään olevat työt ja mahdolliset tulevat työt, asiakastyytyväisyyteen liittyvät tiedot, mi-

käli henkilö on luovuttanut samassa yhteydessä yhteystiedot 

• Rekisterinpitäjän tilaisuuksiin osallistuneiden henkilöiden osallistujatiedot 

• Mahdolliset kiellot ja suostumukset 

• Muut mahdolliset rekisteröidyn suostumuksella kerätyt tiedot. 

 

Rekisterinpitäjän verkkosivuilla kerätään evästeiden ja muiden vastaavien teknologioiden 

avulla tietoja käyttäjän liikkumisesta ja toimenpiteistä, henkilön antamista suostumuksista, 

kielloista sekä mahdollisista muista henkilön itsensä antamista tiedoista. 

 

6. Tietojen säilytysaika 

 

Kerättäviä tietoja säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakassuhteen ylläpitämiseen tai 

asiakaspalvelun kehittämiseksi. 

 

7. Säännönmukaiset tietolähteet  

 

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta/rekisteröidyltä/työnhakijalta/henkilöltä 

itseltään verkkolomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen me-

dian palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas 

luovuttaa tietojaan. Lisäksi tietoja voidaan saada yleisesti saatavilla olevista lähteistä, kuten 

verkkosivuilta, kaupparekisteristä, sekä muista julkisista ja yksityisistä rekistereistä, joille hen-

kilö on antanut suostumuksensa tietojensa käsittelyyn. 

 

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen 

ulkopuolelle  

 

Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä rekisterinpitäjän toimesta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 
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Envineerin käyttämät palveluntuottajat saattavat ulkoistaa henkilötietojen käsittelyä palve-

lun- tai ohjelmistotarjoajilleen, jotka sijaitsevat myös EU:n ja ETA:n ulkopuolella, kuten 

USA:ssa. Näissä tapauksissa huolehditaan palveluntuottajan toimesta riittävästä tietoturvasta 

ja tietojen käsittelystä EU-U.S. – Privacy Shield -järjestelyllä, tai sopimusteitse EU-komission 

hyväksymillä vakiosopimuslausekkeilla. Tarkemmat tiedot ovat saatavilla pyydettäessä. Pyyn-

nöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyyn-

nön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. 

 

9. Evästeiden (cookies) käyttö  

 

Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietoko-

neelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa mm. internet-sivujen 

ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät sekä mahdollistamaan yhdistelmä-

tiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivu-

jemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme 

niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja 

ja palveluita. 

 

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja eväs-

teiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. 

Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta. 

 

On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitä-

miemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle. 

 

10. Rekisterin suojaus  

 

Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse. Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyt-

täjätunnuksin ja salasanoin.  

 

Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka 

tarvitsevat tietoja tehtävissään. 

 

11. Automaattinen päätöksenteko 

 

Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä. 

 

12. Rekisteröidyn oikeudet  

 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on tal-

letettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle 

henkilölle. 

 

Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna. 
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Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poista-

mista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa 

tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti. 

 

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai 

tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle. 

 

Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin. 

 

 

25.2.2020,  

Envineer Oy 

 


