
Tietosuojaseloste 

 
 

Laatimispäivä 1.9.2020 

 

1. Rekisterin pitäjä 

Mikronia Oy 

Visantie 23, 05400 Jokela 

Y-tunnus: 3122861-4 

 

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa 

Petri Aho, toimitusjohtaja 

0440250480 

petri.aho@mikronia,fi 

 

3. Rekisterin nimi ja rekisteröidyt 

Asiakasrekisteri - Mikronia Oy 

Käsittelemme rekisterissä potentiaalisten asiakkaidemme ja näiden edustajien henkilötietoja. 

 

4. Miten käytämme henkilötietojasi? 

Käytämme tietojasi Mikronia Oy:n asiakassuhteiden hoitamisessa, palvelujen 
markkinoinnissa sekä niiden kehittämisessä.  

 

5. Mitä henkilötietoja keräämme? 
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Rekisteriin voidaan tallentaa seuraavankaltaisia tietoja: henkilön nimi, asema, 
yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), www-sivustojen 

osoitteet, verkkoyhteyden IP-osoite, tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, 
laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot. 

 

6. Mistä lähteistä keräämme henkilötietoja? 

Keräämme sinua koskevia henkilötietoja pääasiassa sinulta itseltäsi yhteydenottojen 

yhteydessä tai myöhemmin palveluidemme käytön yhteydessä. Voimme kerätä yhteystietoja 
myös julkisista lähteistä. 

 

7. Millä perusteella käsittelemme tietojasi? 

Huolehdimme siitä, että meillä on aina lain edellyttämä peruste henkilötietojesi 
käsittelemiselle. 

Käsittelemme markkinointirekisteriin tallennettavia henkilötietoja joko oikeutetun etumme 

perusteella (esim. suoramarkkinointi potentiaalisille asiakkaillemme ja palveluidemme 
kehitys) tai suostumuksesi perusteella. 

 

8. Siirretäänkö tai luovutetaanko tietojasi? 

Pääsääntöisesti henkilötietojasi ei luovuteta ulkopuolisille tahoille. Tietojasi saatetaan jossain 
tapauksessa luovuttaa luottamuksellisesti yhteistyökumppaneillemme tai alihankkijoillemme, 
jotka käsittelevät henkilötietoja kirjallisen toimeksiantosopimuksen nojalla. Tällaisia ovat 

esimerkiksi tietojen tallentamiseen tarkoitetut pilvipalvelut. 

 

9. Siirretäänkö tietojasi EU:n tai ETA:n ulkopuolelle? 

Pääsääntöisesti emme siirrä henkilötietojasi EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 

Käyttämämme verkkosivuston analysointipalvelu tai sosiaalisen median kanavat saattavat 

siirtää analysointitietoja EU:n ulkopuolelle. Käyttämämme palvelut ja sosiaalisen median 
kanavat ovat sitoutunut Privacy Shield -järjestelyyn, joka takaa Euroopan komission 

hyväksymän, riittävän tietoturvan tason. 

 



10. Kauanko henkilötietojasi säilytetään? 

Säilytämme henkilötietojasi vain tarvittavan ajan, jotta voimme täyttää tässä selosteessa 

kuvatut käyttötarkoitukset. 

 

11. Miten tietosi turvataan? 

Henkilötiedot on suojattu ulkopuolisten käytöltä palomuurein, virustorjuntaohjelmin, 

henkilökohtaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Henkilötietoihin pääsy on ainoastaan 
valtuuttamillamme henkilöillä, joiden työtehtävät edellyttävät henkilötietojen käsittelyä.  

 

12. Miten käytämme evästeitä? 

Hyödynnämme evästeitä palveluidemme ja verkkosivustomme kehittämiseksi, 

verkkosivuston käytön analysoimiseksi (Google Analytics), sekä markkinoinnin 
kohdentamiseksi ja optimoimiseksi. 

Mikäli et halua verkkopalvelun saavan tietoja evästeiden avulla, voit kieltää evästeet 
(useimmat selainohjelmat mahdollistavat evästetoiminnon poiskytkemisen). 

 

13. Millaisia oikeuksia sinulla on? 

Oikeus saada pääsy tietoihin 

Sinulla on oikeus tietää, mitä tietoja henkilörekisteriin on sinusta tallennettu. Voit pyytää 

meiltä tietosi tarkastettavaksi tässä selosteessa kuvatulla tavalla. 

Oikeus vaatia tiedon oikaisemista tai poistamista 

Poistamme, oikaisemme tai täydennämme käsittelyn kannalta virheelliset, tarpeettomat, 

puutteelliset tai vanhentuneet tiedot oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn pyynnöstä. 

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojensa aktiivisen käsittelyn rajoittamisesta 

esimerkiksi silloin, kun hän kiistää henkilötietojensa paikkaansa pitävyyden ja vaatii 
henkilötietojensa oikaisua tai poistoa. Tällöin kyseisiä henkilötietoja saa vain säilyttää, ei 
käsitellä muutoin.  

Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä 



Sinulla on oikeus vastustaa sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä siltä osin, kuin 
käsittelylle ei ole olemassa sellaista huomattavaa syytä, joka syrjäyttäisi sinun oikeutesi 

taikka käsittely ei ole tarpeen oikeudellisen vaateen hoitamiseksi. 

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen 

Siltä osin, kun rekisteröity on itse toimittanut asiakasrekisteriin tietoja, joita käsitellään 

rekisteröidyn antaman suostumuksen tai toimeksiannon nojalla, rekisteröidyllä on oikeus 
saada tällaiset tiedot itselleen ja siirtää nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle. 

Suostumuksen peruuttaminen 

Mikäli henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumukseen perustuen, rekisteröidyllä on 
oikeus peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla tästä meille.  

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle 

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos 
rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä. 

 

14. Oikeuksia koskevat pyynnöt 

Rekisteriin liittyvät kyselyt ja pyynnöt voi toimittaa sähköpostitse osoitteeseen 

info@mikronia.fi. Voimme tämän jälkeen olla tarvittaessa sinuun puhelimitse yhteydessä, 
jotta varmistumme henkilöllisyydestäsi. 


