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Tietosuojaseloste – Markkinointirekisteri
1. Rekisterinpitäjä:
Arctia Oy
Laivastokatu 9
00180 Helsinki
Y-tunnus 2302573-7
Arctian puhelinvaihde: 030620 7000
2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:
Eija Koli, eija.koli@arctia.fi
Laivastokatu 9
00160 Helsinki
p. 0207 030 309
3. Rekisterin nimi:
Markkinointirekisteri
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:
Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen,
asiakasviestintä, asiakkaan ja Arctia Oy:n oikeuksien ja velvollisuuksien
toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely
verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin, tutkimustoimintaan, Arctia Oy:n mainonnan
ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaaminen asiakastietojen perusteella.

5. Rekisterin tietosisältö:
- Nimi
- Sähköpostiosoite
- Matkapuhelinnumero
- Osoitetiedot
- Yritys ja asema
- Yrityksen osoitetiedot
- Markkinointiin ja myynninedistämiseen liittyvät tiedot, kuten rekisteröityyn
kohdistetut markkinointitoimenpiteet ja niihin osallistuminen

Arctia Oy

Laivastokatu 9, FI-00160 Helsinki

Tel. +358 30 620 7000

arctia.fi/

2 (2)

6. Säännönmukaiset tietolähteet:
Rekisteri koostetaan Arctia Oy:n asiakastietojärjestelmästä, Arctia Oy:n
verkkosivuilta (uutiskirjeen tilauslomake, yhteydenottolomake), messuilta ja Arctia
Oy:n tapahtumiin ilmoittautumisista sekä yleisistä saatavilla olevista internetlähteistä.
7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset:
Rekisterinpitäjä ei luovuta henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaisille
niin edellyttäessä. Tietoja pääsee käsittelemään vain Postiviidakko-järjestelmän
käyttöön oikeutetut henkilöt.
8.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle:

Rekisterin tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
9. Rekisterin suojauksen periaatteet:
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Henkilötiedot sijaitsevat Koodiviidakko
Oy:n palvelimella ja Koodiviidakko vastaa henkilötietojen käsittelyn ylläpidosta,
suojaamisesta, tietoturvallisuudesta ja tietojen säilyttämisestä Arctia Oy:n lukuun.
Rekisterin käyttöoikeus on vai niillä Arctia Oy:n palveluksessa olevilla henkilöillä,
jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään.
10. Tarkastusoikeus:
Henkilöllä on oikeus tarkistaa itseään koskevat rekisteröidyt tiedot. Pyyntö tästä tulee
esittää sähköpostitse eija.koli@arctia.fi. Tietopyyntöön vastataan 1 kk:n kuluessa (ks.
EU-asetus).
11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista:
Henkilöllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista. Vaatimus tulee esittää
edellä kohdassa 10. mainittuun sähköpostiosoitteeseen.
12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet:

Tietoja voidaan poistaa rekisteröidyn vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen
vuoksi. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käsittelyn suoramainontaan tai
muuta markkinointia varten.
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