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Henkilörekisterin nimi
The Radian Company Oy Asiakastietorekisteri
Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen
käsittelylle on joko henkilön suostumus, sopimus tai rekisterinpitäjän
oikeutettu etu. Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on yhteydenpidon,
laskutuksen ja yleisesti asiakassuhteen hoitaminen asianmukaisesti sekä
markkinointi. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää suoramarkkinointi niin
halutessaan. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai
profilointiin.
Rekisteröitävät tiedot
Henkilörekisteriin merkitään seuraavat tiedot: Henkilön/yrityksen nimi ja
yhteystiedot (sähköpostiosoite, puhelinnumero, osoite) sekä mahdollisesti
www-sivujen osoitteet, henkilön asema yrityksessä, tiedot tilatuista
palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen
ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.
Tietoja säilytetään niin kauan, kun niillä voidaan katsoa olevan merkitystä
asiakassuhteen kannalta, tai kunnes rekisteröity pyytää tiedot poistettavan.
Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilörekisteriin merkittäviä tietoja hankitaan säännönmukaisesti
esimerkiksi
seuraavin tavoin:
- Asiakkaalta itseltään palvelun tilaamisen yhteydessä

- Sosiaalisesta mediasta asiakkaan osallistuessa arvontaan
- Yrityksen www-sivuilta
Henkilötietojen luovuttaminen
Tietoja voidaan luovuttaa henkilörekisteristä ainoastaan silloin, jos
luovuttaminen on välttämätöntä asiakassuhteen hoitamisen kannalta, kuten
laskutuksen yhteydessä. Uutiskirjeet lähetetään Yhdysvalloissa sijaitsevan
palvelimen kautta. Palveluntarjoajan kanssa on tehty laillinen sopimus
(saatavilla pyydettäessä) EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisista datan
prosessointikäytännöistä.
Rekisterin suojaus
A) Fyysisessä muodossa oleva aineisto
Fyysisessä muodossa oleva aineisto säilytetään The Radian Company
Oy:n toimitiloissa lukitussa tilassa.
B) Sähköisesti tallennetut tiedot
Sähköisessä muodossa olevat tiedot säilytetään The Radian Company
Oy:n tietojärjestelmissä, joissa käytetään sekä teknisiä että ohjelmallisia
keinoja tietoturvallisuuden varmistamiseksi. Tällaisia keinoja ovat mm.
säilyttäminen salasanalla suojatulla tietokoneella sekä ajan tasalla pidetty
virustorjuntaohjelma.
Tietojen tarkastusoikeus ja korjaaminen
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja
henkilörekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyynnön toteuttamiseksi
rekisteröidyn tulee olla yhteydessä yhteyshenkilöön. Yhteystiedot näkyvät
yllä. Yhden (1) tarkastuspyynnön käsittely vuodessa on rekisteröidylle
maksutonta.
Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen
tiedon korjaamista. Tietojen korjauspyynnössä on yksilöitävä korjattava
virhe ja ilmoitettava korjatut tiedot. Korjauspyynnön toteuttamiseksi
rekisteröidyn tulee olla yhteydessä yhteyshenkilöön.
Muut rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää itseään koskevien tietojen käyttö laissa
määriteltyihin tarkoituksiin. Tällainen kielto voidaan antaa milloin tahansa
yllä mainitulle yhteyshenkilölle.

