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TIETOSUOJASELOSTE
EU:n yleistä tietosuoja-asetusta sovelletaan 25. toukokuuta 2018 alkaen kaikissa EU:n jäsenmaissa.
Toimintamme edellyttää henkilötietojen käsittelyä. Olemme sitoutuneet kunnioittamaan
yksityisyyttä ja noudattamaan henkilötietojen käsittelytoimenpiteissämme soveltuvia kansallisia ja
kansainvälisiä säännöksiä (muun muassa Euroopan unionin yleisiä asettamia säännöksiä ja
periaatteita).
1. Rekisterinpitäjä
Ympäristökustannus Oy
Ympäristö ja Terveys-lehti/Elintarvike ja Terveys-lehti
Gallen-Kallelankatu 8, 28100 PORI
Y-tunnus 0366233-3
Puh. (02) 630 4900, (02)630 4920
www.ymparistojaterveys.fi
www.elintarvikejaterveys.fi
2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Toimitusjohtaja Kaarina Kärnä, kaarina.karna@ymparistojaterveys.fi
Puh. 050 324 2464

3. Tilaukset
Henkilötietoja käytetään otettaessa yhteyttä asiakkaaseen toimitettaessa tuotteita, jotka henkilö on
tilannut.
Käsittelemme tilauksiin liittyen seuraavia henkilötietoja:
•
•
•
•
•
•
•

Nimi ja/tai yritys
Toimitusosoite
Laskutusosoite
Sähköposti
Puhelinnumero
Maksutiedot
Osto- ja maksuhistoria.

Voimme luovuttaa henkilötietoja edelleen seuraavissa tilanteissa:
•

Yhteistyötahoille, esim.
o tuotteiden alihankkijoille
o jakelupalvelujen tarjoajille
o perintä- ja luottotietoyhtiölle tarvittaessa
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Säilytämme henkilötietoja niin kauan kuin on tilausten jatkuvuuden kannalta tai kirjanpitolain
mukaisesti tarpeellista.
4. Koulutukset
Henkilötietoja käytetään otettaessa yhteyttä koulutukseen liittyvissä asioissa henkilöihin, jotka ovat
ilmoittautuneet koulutukseen. Toimitamme osallistujille mm. laskun, koulutusmateriaaleja ja
välitämme tietoa liittyen koulutuspaikan sijaintiin ja saavutettavuuteen. Koulutukseen osallistuneilla
on myös mahdollisuus saada pyynnöstä osallistumistodistus.
Käsittelemme koulutuksiin liittyen seuraavia henkilötietoja:
•
•
•
•
•
•
•
•

Nimi ja/tai yritys
Laskutusosoite
Sähköposti
Ammattinimike
Puhelinnumero
Erityisruokavalio- ja allergiatiedot sekä erityistoiveet ja mieltymykset
Maksutiedot ja -historia
Osallistumistiedot aikaisempiin järjestämiimme koulutuksiin.

Voimme luovuttaa henkilötietoja edelleen seuraavissa tilanteissa:
•

Kulloinkin kyseessä olevan koulutuksen:
o nimi- ja yritystiedot ilmoittautuneille (osallistujalista)
o nimi- ja yritystiedot luennoitsijoille (osallistujalista)
o nimi- ja yritystiedot sekä erityisruokavalio- ja allergiatiedot koulutustilaisuuden
tarjoilujen järjestäjälle
o mahdolliset majoitusvarauksiin liittyvät tiedot hotellille.

Pyydämme koulutuksen jälkeen palautetta koulutuksesta. Koulutuspalautteet käsittelemme
anonyymisti eikä palautteista muodostu henkilötietorekisteriä. Säilytämme vain saamamme
vastaukset, joista ei pysty tunnistamaan vastaajia. Säilytämme koulutusten osallistujatietoja
useamman vuoden, jotta voimme myös jälkikäteen toimittaa osallistumistodistuksia.
5. Palkkiot ja maksut
Henkilötietoja käytetään maksettaessa ennalta sovittuja palkkioita ja maksusuorituksia.
Käsittelemme palkkioihin ja maksuihin liittyen seuraavia henkilötietoja:
•
•
•
•
•

Nimi
Osoite
Sähköposti
Henkilötunnus
Pankkiyhteystiedot
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•
•

Ennakonpidätystiedot
Maksuhistoria.

Emme luovuta palkkionmaksutietoja ulkopuolisille tahoille, pois lukien laillisten velvoitteiden
vaatimat viranomaistahot. Säilytämme henkilötietoja lain vaatiman arkistointiajan.
6. Markkinointi
Henkilötietoja ja osoitteita käytämme tiedottamiseen ja markkinointiin kiinnostuksen kohteiden,
käytön, alan ja ammatin perusteella, jotta voimme tarjota mahdollisimman asianmukaista ja
kohdennettua markkinointia. Markkinointiviestit sisältävät mm. tietoa lehdistä ja muista
julkaisuistamme, järjestämistämme alan koulutuksista ja tapahtumista sekä tietoa mainos/ilmoitusmyynnistä. Käsittelemme asiakkaidemme sekä potentiaalisten asiakkaidemme ja näiden
edustajien henkilötietoja.
Henkilötietojen tietolähteet
Keräämme tietoja markkinointitarkoituksiin meille tehdyistä tilauksista sekä järjestämistämme
tapahtumista, koulutuksista ja kilpailuista. Rekisteröimme verkkosivustomme käyttäjistä ne tiedot,
jotka käyttäjä itse antaa verkkosivustoa käyttäessään. Keräämme asiakkaita koskevia tietoja myös
julkisista lähteistä ja rekistereistä.
Käsittelemme markkinointiin liittyen seuraavia henkilötietoja:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nimi
Yritys
Osoite
Ammattinimike
Sähköposti
Puhelinnumero
Suostumustiedot
Tilaus-, laskutus- ja toimitustiedot
IP-osoite tai muu tunniste
Ostohistoria
Koulutusten osallistujatiedot
Järjestämiemme kilpailujen osallistujatiedot
Kiinnostuksen kohteet
Muut asiakkaan suostumuksella kerättävät tiedot.

Markkinointiin kerättyjä henkilötietoja luovutetaan yrityksen sisällä henkilöille, joiden työtehtävät
edellyttävät niiden käsittelyä. Tietoja ei myydä eikä luovuteta yrityksen ulkopuolisille tahoille.
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7. Henkilötietojen säilytys ja suojaus
Henkilötiedot on suojattu ulkopuolisten käytöltä tietoturvallisesti. Manuaalista tietoa säilytetään
ulkopuolisilta lukitussa tilassa ja tarpeeton tieto tuhotaan tietoturvallisesti. Tallennettuihin
rekisterien sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta
määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät, joiden työtehtävät edellyttävät henkilötietojen käsittelyä.
Ulkopuolisilla ei ole pääsyä rekisterien sisältämiin tietoihin. Henkilötietojen käsittelijöitä sitoo
vaitiolovelvollisuus.
8. Henkilötietojen korjaaminen/poistaminen
Rekisterinpitäjä oikaisee, täydentää tai poistaa rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta
virheelliset tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet tiedon rekisteröidyn pyynnöstä.
Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisteripitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon
korjaamiseksi tai poistamiseksi.
9. Oikeutesi
Kun keräämme tai käsittelemme sinusta kerättyjä henkilötietoja, sinulla on rekisteröitynä seuraavat
oikeudet:
•
•
•
•
•

voit peruuttaa antamasi suostumuksen koska tahansa, jos henkilötietojasi on käsitelty
suostumuksesi perusteella
voit pyytää rekisterinpitäjältä vahvistuksen siitä, käsitteleekö rekisterinpitäjä sinua koskevia
henkilötietoja vai ei
voit pyytää nähtäville sinua koskevat henkilötiedot ja saada niistä jäljennöksen
voit pyytää henkilötietojesi oikaisemista tai poistamista
voit vastustaa henkilötietojesi käsittelyä tai pyytää sen rajoittamista lakisääteisiä tehtäviä
lukuun ottamatta.

Jos haluat käyttää yllä mainittuja oikeuksiasi, pyydämme sinua ottamaan yhteyttä sähköpostitse
yritykseemme. Sinulla on myös oikeus valittaa henkilötietojesi käsittelystä tietosuojavaltuutetun
toimistoon.
10. Lyhyesti
Käytämme henkilötietoja voidaksemme palvella asiakkaitamme mahdollisimman hyvin ja
välittääksemme heille tietoa, josta arvioimme olevan heille hyötyä heidän ammattiinsa tai muuhun
kiinnostuksen kohteeseensa liittyen. Ilman henkilötietoja tämä ei onnistu.

Laadittu 25.5.2018. Päivitetty 20.3.2020.

