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Rekisterinpitäjä

Rekisteriasioiden yhteystiedot

Rekisteri koostetaan Parmacon kanssa
tehtävän asiakkuus- tai yhteistyösopimuksen
solmimisen yhteydessä ja sopimussuhteen
aikana asiakkaan antamista tiedoista sekä
suhteessa muutoin saaduista tiedoista.
Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää
myös julkisista ja yksityisistä rekistereistä.

Puh. +358 20 734 0011
info@parmaco.fi

Muita
tietolähteitä
säädetyissä rajoissa.

Parmaco Oy (2465039-0)
Haarlankatu 4 F
33230 Tampere
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Rekisterin nimi
Parmacon asiakas- ja markkinointirekisteri
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Henkilötietojen
peruste

käsittelyn

tarkoitus
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Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterin tiedot kerätään säännönmukaisesti
rekisteröidyltä
itseltään
puhelimitse,
tapaamisissa tai muulla vastaavalla tavalla.

Tietojen siirto EU:n tai ETA-alueen
ulkopuolelle ja säännönmukaiset tietojen
luovutukset

Rekisterin suojauksen
tietojen säilytysaika

periaatteet

ja

Asiakastietoja
sisältävän
järjestelmän
käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät,
joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä
asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma
käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään.
Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat
palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä
keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden
varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja
tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta
nimetyt henkilöt.

Rekisterin tietosisältö ja rekisteröityjen
ryhmä
Rekisteri sisältää seuraavia tietoja yritysten ja
yhteisöjen päättäjistä ja yhteyshenkilöistä:
• nimi, titteli, yritys, postiosoite,
sähköpostiosoite, puhelinnumero
• asiakashistoria (esim. yhteydenotot)
• suoramarkkinointikiellot ja suostumukset sekä
• mahdolliset rekisterin
käyttötarkoituksen kannalta
tarpeelliset tiedot

laissa

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA-alueen
ulkopuolelle. Parmaco ei säännönmukaisesti
luovuta rekisterin tietoja ulkopuolisille tahoille.
Tietoja voidaan kuitenkin satunnaisesti
luovuttaa Suomen lain mukaisesti.
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Henkilötietojen
käsittely
perustuu
sopimukseen tai Parmacon oikeutettuun
etuun (suoramarkkinointi) ja henkilötietojen
käyttötarkoitus on Parmacon asiakkaiden ja
yhteistyökumppaneiden välisen suhteen
hoitaminen, ylläpito, kehittäminen, analysointi
ja tilastointi. Lisäksi tietoja käytetään
Parmacon ja sen yhteistyökumppaneiden
suoramarkkinointiin,
markkinointikilpailujen
järjestämiseen
sekä
mielipidetai
markkinatutkimuksiin. Tietoja voidaan käyttää
myös Parmacon liiketoiminnan ja palveluiden
suunnittelemiseen ja kehittämiseen sekä
asiakasmäärien mittaamiseen.

käytetään

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin
henkilötiedon käyttötarkoituksen vuoksi on
tarpeellista.
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Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on asetuksen EU 2016/679
mukaiset oikeudet. Rekisteröidyllä on oikeus
tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteriin
tallennetut tiedot sekä oikeus vaatia tietojen
oikaisua ja poistamista. Lisäksi rekisteröidyllä
on
oikeus
henkilötietojen
käsittelyn
rajoittamiseen ja tietojen siirtoon sekä oikeus
peruuttaa suostumus, milloin tahansa tämän
vaikuttamatta suostumuksen perusteella
ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn
lainmukaisuuteen.
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Asiaa koskevat pyynnöt tulee toimittaa
henkilökohtaisesti tai kirjallisesti omalle
esimiehelle.

Rekisteröidyllä
henkilötietojen
omaiselle.

on oikeus
käsittelystä
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