TIETOSUOJASELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §
Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen
täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä.

1a
Rekisterinpitäjä

Laatimispäivä

04.05.2018

Nimi

Visi Oy
Osoite

Kyyhkylänkuja 4, 48600 Kotka
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

puh. 05 - 211 1940, info@visi.fi
Nimi
2
Pentti Konttinen
Yhteyshenki- Osoite
lö rekisteriä Kyyhkylänkuja 4, 48600 Kotka
koskevissa
asioissa
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
puh. 044-3652337, pentti.konttinen@visi.fi

3
Asiakasrekisteri - Visi Oy
Rekisterin
nimi
4
Henkilötietoja käsitellään asiakkaille tiedottamiseen, markkinointiin, asiakassuhteen hoitamiseen ja
Henkilötieto- kehittämiseen liittyen sekä tilastollisiin tarkoituksiin.
jen käsittelyn
tarkoitus

5
Rekisterin
tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavat tiedot:
- etunimi, sukunimi ja sähköpostiosoite
Lisäksi sähköisellä ilmoittautumislomakkeella kysytään vapaaehtoisesti annettavana tietona
kiinnostuksen kohteet, joita ovat: videovalvontatuotteet, kulunvalvontatuotteet, teollisuusautomaatioja kunnossapitopalvelut sekä radiopuhelimet yms. viestimet. Näitä tietoja kerätään siksi, että
tiedotteita voitaisiin kohdistaa asiakkaiden oman kiinnostuksen mukaan oikeille henkilöille.
Postituslistan ilmoittautumislomake löytyy URL-osoitteesta https://visi.us9.listmanage.com/subscribe?u=3c2bdd921f20c9f371cf47b6e&id=6626817099

6
Asiakasrekisteriin tallennettavat tiedot saadaan:
Säännönmu- - Asiakkaan omaehtoisesti liittyessä postituslistallemme
kaiset tieto- - Asiakas on antanut suostumuksensa lisätä hänen yhteystiedot postituslistalle
lähteet
Liittyminen asiakasrekisteriin tapahtuu sähköisesti SSL suojatulla yhteydellä
Muista lähteistä tietoa ei tuoda rekisteriin.
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7
Rekisteristä ei luovuteta tietoja ulkopuolisille tahoille. Rekisterin tietosisältöä käsittelee ainoastaan
Tietojen
Visi Oy:n henkilökunnasta nimetyt henkilöt
säännönmukaiset
luovutukset

8
Tietojen
siirto
EU:n tai
ETA:n
ulkopuolelle

Asiakaspostitussovelluksen ja sen myötä syntyvän asiakasrekisterin tarjoaa ulkopuolinen
palveluntarjoaja Mailchimp Ltd (https://www.mailchimp.com), jonka palvelimet sijaitsevat USA:ssa.
Mailchimp on solminut EU:n viranomaisten kanssa ns. GPDR Privacy shield sopimuksen. Lisätietoja
tästä löytyy URL-osoitteesta http://eepurl.com/c567FL

9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

A Manuaalinen aineisto

ei manuaalista arkistoa

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Asiakaspostitussovellus sijaitsee palveluntarjoajan (mailchimp ltd:n) pilvipalvelimella USA:ssa (kts.
kohta 8). Rekisteriin pääsy vaatii yksilöllisen käyttäjätunnuksen ja salasanan. Palvelu on SSLsuojattu. Salasana ja käyttäjätunnus on puolestaan tallennettu yhtiön palvelimelle kansioon, jonne
pääsy on rajattu vain nimetyille henkilöille. Salasanat ja käyttäjätunnukset muutetaan vähintään
vuoden välein.

10
Tarkastusoikeus

Jokaisella rekisteriin merkityllä luonnollisella henkilöllä on oikeus tarkastaa tietonsa. Tietopyyntö
tulee tehdä sähköpostitse osoitteeseen markkinointi@visi.fi. Tietopyynnössä on mainittava rekisteri,
jonne tallennettua henkilön tietoa halutaan tarkastaa sekä lisäksi mainittava henkilön nimi ja
yhteystieto, jota tarkastus koskee. Visi Oy varmistaa pyynnön asiallisuuden ottamalla yhteyttä
tarkastettavaan henkilöön.
Visi Oy:n on kohtuullisen ajan kuluessa toimitettava pyydetty tieto henkilölle, jota tarkastuskysely
koskee

11
Käyttämässämme asiakaspostitussovelluksessa on jokaisessa lähetetyssä tiedotteessa kohta, jossa
Oikeus vaatia viestin vastaanottaja (henkilörekisterissä oleva) voi muuttaa tietojaan tai poistua postituslistalta.
tiedon
Tämä toiminne on automatisoitu palveluntarjoajan toimesta.
korjaamista
Rekisterissä oleva luonnollinen henkilö voi myös pyytää sähköpostitse tietojensa muuttamista tai
tietojensa poistamista. Tämän tulee tapahtua samalla tavoin kuin menettely tarkastusoikeudessa on
kuvattu. Oikaisupyynnöt on lähetettävä sähköpostiosoitteeseen markkinointi@visi.fi. Visi Oy:n on
kohtuullisen ajan kuluessa korjattava tietoja tai poistaa tiedot asiakasrekisteristä.
12
Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Mikäli rekisteröity henkilö ei halua saada Visi Oy:n tiedotteita, jotka voivat olla myös mainonnallisia,
hän voi milloin tahansa poistua postituslistaltamme viestin alaosassa olevalla linkillä
(https://visi.us9.list-manage.com/unsubscribe/post)
Mikäli henkilö käyttää kyseistä poistumislinkkejä, järjestelmä poistaa henkilön tiedot automaattisesti

