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Henkilötietojen käsittely Teknologiainfo Teknova Oy:ssä
Teknologiainfo Teknova Oy (Y-tunnus 0111607-2), myöhemmin Teknova
Eteläranta 10
00130 Helsinki
puh. 09 19231
teknologiainfo.teknova@teknologiateollisuus.fi

Miksi käsittelemme henkilötietoja?
Teknova toimii rekisterinpitäjänä ja käsittelee henkilötietoja tilausten, asioinnin, raportoinnin ja
muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä. Osto- ja asiointitietoja
voidaan käyttää myös profilointiin (asiakasryhmittelyt) ja markkinointitoimenpiteiden sekä
asiakasviestinnän kohdentamiseksi rekisteröityä kiinnostavaksi. Nämä tiedot keräämme
rekisteröidyiltä itseltään.
Tietojen käsittelyperuste on rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välisen sopimuksen täytäntöön
paneminen. Jos rekisteröity ei toimita pyydettyjä tietoja, Rekisterinpitäjä ei voi ottaa vastaan
rekisteröidyn tilausta eikä täyttää rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välistä sopimusta.
Julkaisujen ja tilaisuuksien markkinointia varten saamme tietoja Teknologiateollisuuden
jäsenrekisteristä. Markkinointia varten käsittelemme tietoja oikeutetun edun perusteella. Teknova
toimii yhteistyössä Teknologiateollisuus ry:n kanssa jäsenpalvelujen tarjoamisessa. Tätä
tarkoitusta varten Teknovalla on oikeutettu etu käsitellä Teknologiateollisuuden jäsenyritysten
palveluksessa olevien yhteystietoja ja tietoja asemasta yrityksessä.
Käytämme evästeitä verkkosivustojemme käytön seurantaan. Sivustojen käytöstä saamme
tiedon käytetystä IP-osoitteesta, vierailuun käytetystä selaimesta sekä käytetyn laitteen tyypistä
(mobiililaite/tietokone). Tietoja käsitellään tilastollisesti eikä niitä yhdistetä yksittäiseen
käyttäjään. Käytämme sivuillamme kolmansien osapuolten palveluita (ja evästeitä) suosion
seurantaan (Google Analytics). Voit kytkeä kolmannen osapuolen evästeet pois selaimen
asetuksissa.

Mitä tietoja käsittelemme?
Käsittelemme seuraavia henkilötietoja:
-

Yhteystiedot
Tehtävä
Yritys
Toimipaikka ja asema yrityksessä
Laskutustiedot
Käyttäjätunnus
Tilaushistoria
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Ketkä tietoja käsittelevät?
Tietoja käsittelevät Teknovassa siihen erikseen määritellyt henkilöt. Siirrämme tietoja
käsiteltäväksi valitsemillemme yhteistyökumppaneille seuraavissa yhteyksissä:





tietojärjestelmien ylläpito
tilaisuuksien markkinointi ja järjestäminen
laskutus
verkkosivujen käytön tilastollinen seuraaminen ja käyttökokemuksen parantaminen

Siirrämme tiedot IT-ehtojen tilaajista ehtojen oikeudenomistajille neljä kertaa vuodessa.
Teknova varmistaa, että tietojen käsittelijät ovat sitoutuneet noudattamaan tietosuojasääntelyä
ja huolehtimaan järjestelmiensä tietoturvasta. Tietojen käsittelijät saavat vain toteuttamiaan
toimintoja varten tarvittavat tiedot.
Kuinka kauan tietoja käsitellään?
Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen rekisteröidyn tekemän tilauksen ja siihen
liittyvän verkkopalvelun käyttämisen mahdollistamiseksi. Tiedot poistetaan, kun niiden edellä
määritelty säilytysaika on kulunut.
Kirjanpitoaineistossa henkilötietoja säilytetään seitsemän vuoden ajan.
Oikeutesi
Sinulla on oikeus vaikuttaa tietojesi käsittelyyn:
 Voit tarkistaa, oikaista tai poistaa tietosi. Saat tietää, käsitelläänkö sinua koskevia tietoja,
mitä tietoja käsitellään ja millä perusteella. Voit myös oikaista tietosi tai pyytää tietojen
poistamista, jos tiedot eivät ole enää tarpeen sitä tarkoitusta varten, johon ne on alun
perin kerätty.
 Voit vastustaa tietojesi käsittelyä markkinointia varten
 Voit rajoittaa tietojen käsittelyä
 Voit siirtää tiedot toiseen järjestelmään
 Voit tehdä valituksen tietosuojavaltuutetulle
 Voit kieltää markkinoinnin tai uutiskirjeiden toimittamisen. Kaikissa markkinointiviesteissä
sekä uutiskirjeissä tarjotaan mahdollisuus poistua niiden jakelusta. Voit poistaa itsesi
jakelusta myös ilmoittamalla siitä Teknovalle.

