
REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE
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Laadittu 1.8.2022.

1. REKISTERINPITÄJÄ

Striimus Oy, Manttaalintie 15 b, 37500 Lempäälä
www.striimus.fi

2. REKISTERISTÄ VASTAAVA YHTEYSHENKILÖ

Jukka-Pekka Heiskari

jp[at]striimus.fi
+358 50 553 6630

 
3. REKISTERIN NIMI

Striimus Oy:n markkinointirekisteri

4. OIKEUSPERUSTE JA HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsit-
telylle on:

Palveluiden tarjoaminen digimarkkinoinnin keinoin   (oikeutettu etu)
Asiakassuhteiden ylläpito         (asiakkuus)
Yhteydenpito asiakkaisiin         (asiakkuus)

Henkilötietoja käsitellään markkinoinnissa, asiakassuhteiden ylläpidossa ja yhteydenpi-
dossa asiakkaisiin. Henkilötietoja käsittelee ainoastaan henkilöt, kenen toimenkuvaan 
henkilötietojen käsitteleminen kuuluu.

Henkilötietoja ei käytetä profilointiin tai automatisoituun päätöksentekoon.

http://www.striimus.fi


5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:

• Henkilön etu -ja sukunimi
• yritys/organisaatio
• yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite ja osoite)
• www-sivustojen osoitteet
• Asiakkuuden aikana syntyneet sopimukset

Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan, kun se on tarpeellista. Tarpeettomat henki-
lö tiedot tullaan poistamaan.

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyis-
tä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista 
tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Yritysten ja muiden organisaatioiden yhteyshenkilöiden tietoja voidaan kerätä myös 
julkisista lähteistä kuten verkkosivuilta, hakemistopalveluista ja muilta yrityksiltä.

7. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET JA TIETOJEN
 SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä Euroopan unioinin ulkopuolelle. Tietoja voidaan 
kuitenkin siirtää Euroopan talousalueen ulkopuolelle lain sallimissa puitteissa.

Ohjelmistokumppanit:
Google Ads      (Standard contractual clauses)
https://policies.google.com/privacy?hl=fi
Overloop SRL.       (Standard contractual clauses)
https://overloop.com/privacy/
Microsoft Corporation    (Standard contractual clauses)
https://privacy.microsoft.com/fi-fi/privacystatement

8. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Striimus Oy:n rekistereitä käsitellään huolellisesti ja tietojärjestelmien avulla käsiteltä-
vät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisteritiedot säilytetään pilvipalvelimilla ja lait-
teistojen fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta sopimuskumppanimme huolehtivat 
asiaankuuluvalla tavalla.

Striimus Oy huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä ohjelmistojen/järjestelmien 
käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsi-
tellään aina luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden toimenku-
vaan se kuuluu.

9. TARKASTUSOIKEUS JA OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA

Jokaisella rekisterissämme olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut 
tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon 
täydentämistä.

Mikäli haluat tarkistaa sinusta tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee 
lähettää meille kirjallisesti. Voimme tarvittaessa pyytää pyynnön esittäjää todistamaan 
henkilöllisyytensä.

Vastaamme pyyntöihin EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöi-
sesti kuukauden kuluessa).

10. MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen pois-
tamiseen rekisteristä (“oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut 
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn 
rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle.

Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyyten-
sä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa 
(pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

https://policies.google.com/privacy?hl=fi
https://overloop.com/privacy/
https://privacy.microsoft.com/fi-fi/privacystatement

