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Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Uutiskirjeiden ja tiedotteiden lähettämistä varten kerättäviä henkilötietoja käytämme uutiskirjeiden
ja/tai tiedotteiden toimittamiseksi uutiskirje- ja tiedoterekisteristerissä oleville henkilöille
(rekisteröidyille).

Henkilötietojen käsittelyperuste
Keräämme ja käsittelemme tietoja ensisijaisesti perustuen rekisteröidyn suostumukseen henkilön
rekisteröityessä uutiskirjeen ja/tai tiedotteen vastaanottajaksi sivuillamme (netum.fi).
Saatamme myös lisätä Netumin CRM-järjestelmän asiakas- ja sidosryhmärekisterissä olevia henkilöitä
uutiskirjeemme vastaanottajiksi osana B-to-B -markkinointitoimenpiteitämme, jolloin perusteena toimii
oikeutettu etu.

Rekisterin sisältämät henkilötiedot ja rekisteröityjen ryhmät
Uutiskirje- ja tiedoterekisteri sisältää seuraavia henkilötietoja:
-

etu- ja sukunimi
sähköpostisoite

Rekisteröidyt voivat olla
-

uutiskirjeryhmässä tai
tiedote ryhmässä tai
kummassakin yllä mainitussa ryhmässä
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Henkilötietojen käsittelijät
Uutiskirjeen ja tiedotteiden tilaustietoja käsittelevät vain uutiskirjeen ja tiedotteiden lähetyksestä
vastaavat henkilöt.

Henkilötietojen tietolähteet
Saamme uutiskirje- ja tiedoterekisteriin kerättävät tiedot pääsääntöisesti rekisteröidyltä itseltään.
Voimme kerätä tietoja myös Netumin CRM-järjestelmän asiakas- ja sidosryhmärekisteristä uutiskirjeiden
ja tiedotteiden lähetystä varten osana B-to-B -markkinointitoimenpiteitämme.

Henkilötietojen säilytysajat
Uutiskirjeen ja/tai tiedotteen tilaustieto säilyy, kunnes tilaus peruutetaan esimerkiksi suoraan jokaisessa
lähetettävässä uutiskirjeessä olevan peruuta tilaus/unsubscribe -toiminnon kautta rekisteröidyn
(uutiskirjeen/tiedotteen vastaanottajan) toimesta.

Säännönmukaiset henkilötietojen luovutukset ulkopuolisille
Emme pääsääntöisesti luovuta uutiskirje- ja tiedoterekisteriimme kerättyjä henkilötietoja ulkopuolisille
tahoille.
Käytämme osallistumisrekisteröitymisessä palvelutoimittajamme Mailchimp-työkalua, jonne
toimittajallamme on tekninen tukiyhteys tarvittaessa.

Henkilötietojen siirtäminen EU:n tai Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle
Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti vain EU/ETA-alueella.
Mikäli palvelu-/tuotantoprosessissa on mukana alihankkijoita, jotka sijaitsevat joko kokonaan tai osittain
EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle, varmistetaan sopimuksin ja/tai lainsäädännön edellyttämällä tavalla
mahdollisten henkilötietojen luovutus tai siirto tapahtuvan sovellettavan tietosuojalainsäädännön
mukaisesti niin, että luovutettavien tai siirrettävien henkilötietojen riittävän tietosuojan taso on
varmistettu.

Profilointi ja automaattinen päätöksenteko
Rekisterin sisältämiä tietoja ei käytetä profilointiin, eikä tietoihin kohdisteta automaattista päätöksentekoa.

Omien tietojen tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä henkilötietoja hänestä on tallennettu tai että rekisterissä ei ole
häntä koskevia tietoja. Rekisteröity voi pyytää omien tietojensa tarkastusta rekisterinpitäjältä. Asiaa
koskevat pyynnöt tulee lähettää osoitteeseen tietosuoja@netum.fi.
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Oikeus tietojen korjaamiseen tai poistamiseen
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee tai poistaa häntä koskevat henkilötiedot.
Asiaa koskevat pyynnöt tulee lähettää osoitteeseen tietosuoja@netum.fi.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle (tietosuojavaltuutetun toimistolle), jos
rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuojaasetusta (EU) 2016/679. Tämän lisäksi henkilöllä on oikeus käyttää muita hallinnollisia muutoksenhakukeinoja sekä oikeussuojakeinoja.

Henkilötietojen käsittelyn suojaaminen
Netum Group Oyj rekisterinpitäjänä on toteuttanut tarvittavat tekniset ja organisatoriset toimet
henkilötietojen käsittelyn suojaamiseksi sekä vaatii niitä myös henkilötietojen käsittelijöiltä.
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