Tietosuojaseloste, 24.5.2018
Henkilötietolaki (523/99) 10§ ja 24§
EU tietosuoja-asetus 2016/679
1. Rekisterinpitäjä
KL Invest Oy

Automaatiotie 1

90460 Oulunsalo

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
+358406484008. info@technologypark.fi. Vastaamme rekisteriä koskeviin kysymyksiin,
palautteisiin ja muutospyyntöihin viiden arkipäivän kuluessa.
3. Rekisterin nimi

KL Invest Oy:n asiakastieto- ja markkinointirekisteri
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin pitäjällä on oikeutettu etu asiakassuhteen perusteella. Rekisterin perusteena on
asiakassuhteen hoitaminen sekä varmistaa henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely.
Asiakastietoja voidaan käyttää asiakaspalvelun, myynnin ja markkinoinnin toteuttamiseen sekä
muihin liiketoiminnan kehittämiseen liittyviin tarkoituksiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia henkilötietoja

-henkilön nimi ja asema
-puhelinnumero

-sähköpostiosoite
-fax-numero

Käytämme sivustoillamme evästeitä käyttökokemuksen parantamiseksi. Evästeet voi kieltää
säätämällä selaimen asetuksia.
6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot voidaan saada rekisteröidyltä, rekisteröidyn asiakkuuteen, palveluiden käyttöön,
viestintään tai muuhun asiointiin liittyvissä yhteyksissä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Emme luovuta tietoja kolmansille osapuolille. Henkilötietoja voidaan erityistilanteessa luovuttaa
Suomen lain edellyttämällä tavalla viranomaistahoille. Tiedot voidaan välittää yrityksien
alihankkijoille, jos asiakassuhteen hoitaminen tämän vaatii. Ajantasainen lista alihankkijoista on
saatavilla pyydettäessä.
8. Tietojen luovutus EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
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9. Rekisterin suojauksen periaatteet.
Kaikki tieto säilytetään luottamuksellisena ja tietoja käsitteleviä henkilöitä sitoo
salassapitovelvollisuus

Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa paikassa, jonne on pääsy vain erikseen oikeuden
saaneilla henkilöillä. Digitaaliseen aineistoon on pääsy vain siihen oikeutetun työntekijän
henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Käyttäjäoikeuksia on eritasoisia ja kullekin
käyttäjälle annetaan tehtävän hoitamisen kannalta riittävä, mutta mahdollisimman suppea
käyttöoikeus.

Tietojärjestelmät ovat suojattuja asianmukaisilla virustorjuntaohjelmilla ja palomuureilla.
Tietokannat ja palvelimet sijaitsevat lukitussa tilassa ja niihin pääsevät käsiksi ainoastaan ennalta
nimetyt henkilöt.

10. Tietojen säilytys

Säilytämme henkilötietoja niin kauan kunnes rekisteröity kieltää tietojen käyttämisen
markkinointitarkoituksiin,

Arvioimme tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti soveltuva lainsäädäntö huomioon
ottaen. Huolehdimme sellaisista kohtuullisista toimenpiteistä, jolla varmistetaan, ettei
rekisteröidystä säilytetä rekisterissä käsittelyn tarkoituksiin nähden yhteensopimattomia,
vanhentuneita tai virheellisiä henkilötietoja.

11. Rekisteröidyn oikeudet

Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa ja muuta
markkinointia varten. Kaikki pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti kohdassa 2 mainittuun
rekisterinpitäjän edustajaan.

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä tietoa hänestä on rekisteriin tallennettu ja tarvittaessa
pyytää rekisterinpitäjää muuttamaan tai poistamaan rekisterissä oleva itseä koskeva tieto.
12. Tietosuojaselosteen muutokset

Mikäli muutamme tätä selostetta, laitamme muutokset näkyviin selosteeseen päivättynä.
Suosittelemme, että käytte säännöllisesti verkkosivuillamme ja huomioit mahdolliset muutokset
selosteessa
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