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Enmac Oy:n markkinointirekisterin tie-
tosuojaseloste 

Päivitetty 24.5.2018 

 

Enmac kerää markkinointirekisteriinsä tietoja henkilöistä asiakassuhteiden hoitamista ja viestintää 

sekä markkinointitarkoitusta varten. 

1. Asiakastietorekisterin pitäjä  

Enmac Oy  

Yliopistonkatu 60 A, 33100 Tampere, p. 03 2529111. 

Y-tunnus: 1978796-6 

2. Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö 

Sampo Siuko, sampo.siuko(at)enmac.fi. 

3. Henkilötietorekisterin nimi  

Enmac Oy:n markkinointirekisteri. Käsittelemme rekisterissä asiakkaidemme, potentiaalisten asi-

akkaidemme sekä yhteistyökumppaneidemme ja näiden edustajien henkilötietoja. 

4. Rekisterin käyttötarkoitus  

Enmac Oy käyttää markkinointirekisterin tietoja asiakassuhteiden hoitamiseen ja viestintään sekä 

markkinointitarkoituksiin. Henkilötietojen käsittelyn perusteena on oikeutetut intressimme ylläpitää 

liikesuhteita sekä markkinoida ja viestiä tuotteistamme ja palveluistamme. Lähetämme rekiste-

röidyille myös suoramarkkinointikirjeitä, jotka rekisteröity voi halutessaan kieltää. Käsittelemme 

henkilötietoja sovellettavan lainsäädännön ja yleisen tietosuojasäädöksen (GDPR) mukaisesti. 
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5. Markkinointirekisterin tietosisältö  

Keräämme henkilöiden nimi-, sähköposti- ja muita heidän jättämiään tietoja. Evästeiden avulla 

saamme verkkosivuiltamme vierailijoista mitattavia tietoja, joita hyödynnämme esimerkiksi suun-

nitellessamme markkinointiamme. Tavoitteenamme on näin kohdentaa viestintäämme mahdolli-

simman osuvasti. Rekisteröidystä voidaan tallentaa seuraavia tietoja: 

- Henkilön nimi, 

- Henkilön edustama yritys 

- Sähköposti 

6. Säännönmukaiset tietolähteet  

Markkinointirekisterin tiedot kerätään pääasiassa henkilöltä itseltään. Tietoja saadaan myös En-

mac Oy:n verkkosivuilta (yhteydenottolomake ja tarjouspyyntölomake). Muita tietolähteitä ovat 

erilaiset asiakas- ja yhteystyökontaktit sekä henkilökohtainen myyntityö. Seuraamme myös eväs-

teitä ja vierailu nettisivuillamme jättää jäljen, IP-osoitteen Henkilötietoja voidaan joskus ostaa 

kertaluonteiseen markkinointikäyttöön myös ulkopuolisista rekistereistä. 

7. Tietojen luovuttaminen  

Markkinointirekisterin tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n 

ulkopuolelle. 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet  

Enmac Oy suhtautuu vakavasti henkilötietojen salassapidon turvaamiseen. Käytämme hallinnolli-

sia, fyysisiä ja elektronisia toimenpiteitä tietojen suojaamiseksi luvattomalta käytöltä. Markkinointi-

rekisterin tiedot ovat tallennettuina tietokantaan, jota ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt en-

nalta määritellyt henkilöt käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämällä. Tietokanta on myös suojat-

tu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitse-

vat lukituissa tiloissa, joihin pääsevät vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt. Enmac ei koskaan luo-

vuta, myy tai vaihda markkinointirekisterin tietoja markkinointitarkoituksiin Enmacin ulkopuolelle. 

Vaikka pyrimme varmistamaan henkilötietojen eheyden, ja turvallisuuden, emme voi taata, että 
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käytetyt turvatoimet estävät kolmansia osapuolia ja niin kutsuttuja hakkereita pääsemästä käsiksi 

henkilötietoihin laittomasti. Ilmoitamme rekisteröidyille lain vaatimalla tavalla kaikista salassapi-

toon tai eheyteen liittyvistä rikkomuksista tarkoituksenmukaiseen aikaan ja ilman kohtuutonta 

viivettä. 

Vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot hävitämme asiaankuuluvalla tavalla. Säilytämme henkilötie-

toja vain niin kauan, kun se on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen henkilötietojen 

käsittelytarkoituksen toteuttamiseksi. Kirjanpitolain tai muun soveltuvan lain velvoitteista johtuen 

tietoja voidaan joutua säilyttämään edellä mainittua ajanjaksoa pidempään. 

9. Rekisteröidyn kielto-oikeus suoramarkkinointiin 

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja 

suoramarkkinointia tai markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti. 

10. Rekisteröidyn tarkastusoikeus ja oikeus tietojen oikaisuun  

Rekisteröidyllä on soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti oikeus saada tieto henkilötieto-

jensa käsittelystä, sekä oikeus pyytää rekisteristämme henkilötietonsa nähtäväksi. Rekisteröidyllä 

on oikeus vaatia virheellisen tai epätarkan tiedon oikaisua. 

12. Oikeus tietojen poistamiseen 

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojensa poistamista markkinointirekisteristä. 

13. Toiminta-ohjeet: 

- Koskien henkilötietojen tarkistus-, oikaisu- ja/tai poistamispyyntöjä, ota yhteyttä Enmac Oy:n 

asiakasrekisterin yhteyshenkilöön. 

14. Tietosuojakäytännön päivittäminen 

Enmac päivittää tietosuojakäytäntöä tarvittaessa. Viimeisin versio on aina nähtävillä Enmacin 

nettisivuilla. 
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