
Päivitetty: 08.05.2018 

Yrityksemme tallentaa ja käsittelee henkilötietoja EU:n tietosuoja-asetuksen GDPR:n edellyttämällä tavalla. 

Tietosuojaselosteen sisältöä voidaan muuttaa julkaisemalla uusi versio verkossa www.mediaauditfinland.fi 

sivustollamme 

Rekisterinpitäjä: 

Media Audit Finland Oy 

Y-tunnus:0110806-4 

Mannerheimintie 15 B b 2 krs   00260 Helsinki 

Rekisteriasioista vastaava henkilö: 

Kaija Sinko  

kaija.sinko@mediaauditfinland.fi  tai 0400 489 876  

Rekisterin nimi: 

Yrityksen asiakkuuksien hoitoon liittyvä rekisterit: Newsletterit ( KMT , LT ja SMT) , Lehdistötiedotteet, 

Asiakaskyselyt, Asiakastilaisuuksien kutsulistat, KMT Asiantuntijat, LT jaosto, Hallitus  

Rekisterin pitämisen peruste 

Rekisterissä olevien tietojen säilytys perustuu joko sopimussuhteeseen yrityksemme kanssa, henkilöltä 

saatuun suostumukseen tietojen tallentamiseen tai yrityksemme oikeutettuun etuun kerätä tietoa 

liiketoimintamme edellytyksen kannalta. 

Keräämme ja tallennamme tietoa asiakassuhteisiin perustuen tai liiketoimintaan liittyen mahdollisista 

uusista asiakkaista. Uusien mahdollisten asiakkaiden tietojen keruu perustuu yritystoimintaan ja keräämme 

itse tiedot. 

Henkilötietojen käyttötarkoitus 

Käsittelemme henkilötietoja asiakkuuteen tai muun asiallisen yhteyden suhteen hoitamiseen, analysointiin 

sekä markkinointiin. 

Toimintamme pohjautuu lailliseen liiketoimintaan, joten noudatamme myös EU:n lainsäädäntöä 

henkilötietojen tallentamisesta: 

• Tiedot, joita henkilöstä tallennamme ovat lainmukaisia, kohtuullisia ja läpinäkyvää käsittelyn osalta. 

Tämä tarkoittaa, että voit milloin tahansa saada tietosi saataville. 

• Tiedolla on käyttötarkoitussidonnaisuus – esimerkiksi tiedot, joita henkilöistä keräämme, ovat vain 

tiettyyn käyttötarkoitukseen sidottuja. Emme luovuta tietojasi ulkopuolisille tahoille, ellei siihen ole 

asianmukaista syytä. 

• Minimoimme tallentamamme tiedon – tallennamme vain tarpeellisen 

• Pyrimme pitämään tietomme täsmällisinä 

• Rajoitamme tiedon säilytystä – tiedoille on määritelty käyttöikä, jonka jälkeen ne joko 

automaattisesti tai rutiininomaisesti poistetaan, ellei säilytykselle ole lakiin perustuvaa syytä pitää 
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Rekisterin tietosisältö  

• Etu- ja sukunimi 

• Titteli 

• Yhteystiedot, henkilön työnantajan mukaiset yhteystiedot: sähköpostiosoite ja puhelinnumero 

• Asiakkuuteen liittyvä muu tekstimuotoinen tieto. esim. KMT yhteyshenkilö, LT yhteyshenkilö  

Tallennamme asiakassuhteeseen liittyen minimitiedot, johon tyypillisesti kuuluu henkilön yksilöity nimi, 

mahdollisesti yhtiö sekä kontaktitiedot kuten sähköposti ja puhelinnumero. 

Tietolähteet 

Tiedot kerätään asiakassuhteiden hoidossa käytetyistä sähköposteista, verkkosivuilta tai 

puhelinkeskusteluista. 

Lisäksi liiketoimintaan liittyen esimerkiksi uusien asiakkaiden hankinnassa voimme käyttää esimerkiksi 

mediasta poimittuja nimiä, joihin voimme ottaa yhteyttä liiketoimintamielessä. 

Käsittelyn kesto  

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa  tai kyseisen henkilön 

luottamustehtävä yrityksemme yhteistyöelimissä on voimassa ( esim. KMT Asiantuntijoiden jäsenyys )  

Henkilötietojen käsittelijät  

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja.  

Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen 

Emme luovuta tietoja oman yrityksemme ulkopuolelle .  

Tarkastusoikeus 

Henkilöillä on mahdollisuus tarkistaa omat tietonsa rekisteristä MediaAuditFinland Oy:n toimipisteessä 

sopimalla tapaamisen rekisteriasioista vastaavan henkilön kanssa.  


