TIETOSUOJASELOSTE
PROMOOTTORIREKISTERI
1. REKISTERINPITÄJÄ
Sovelle&avan *etosuojalain mukainen rekisterinpitäjä on Helena Riihitupa Oy (jäljempänä ”yritys”, ”me”
”meitä” tai ”meidän”). Vastaamme siitä, e&ä henkilö*etojasi käsitellään tätä *etosuojaseloste&a ja
soveltuvia *etosuojalakeja nouda&aen.
Rekisterinpitäjän yhteys*edot:
Helena Riihitupa Oy
Joukahaisenkatu 6, 7.krs
FI-20520 TURKU
y-tunnus 2867821-9
Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö:
Mikael Wänskä, opera*ivinen johtaja
mikael@helenariihitupa.com
puh. +358 40 350 0445
2. HENKILÖTIETOJEN KERÄÄMINEN
Henkilö*etojasi voidaan kerätä eri tavoin. Pääsääntöises* keräämme henkilö*etoja suoraan sinulta.
Soveltuvien lakien sallimassa laajuudessa voimme kerätä henkilö*etoja myös muista lähteistä, kuten
julkisista *etokannoista. Asiakkaidemme toimeksiantojen suori&amiseen lii&yvät sopimukselliset sekä lakiin
perustuvat oikeudet ja velvollisuudet edelly&ävät, e&ä keräämme ja käsi&elemme henkilö*etoja.
3. REKISTERIN NIMI
Rekisterin nimi on ”Helena Riihitupa Oy:n promoo&orirekisteri”. Tämä *etosuojaseloste käsi&elee Helena
Riihitupa Oy:n promoo&orirekisteriä. Promoo&orit ovat Helena Riihitupa Oy:n osoi&amien asiakkaiden
toimeksiantoja suori&avia yri&äjiä. Promoo&ori suori&aa toimeksiantoja laskutuksella
toimeksiantokohtaises* neuvoteltujen laskutusperiaa&eiden mukaises*.
4. OIKEUSPERUSTE JA TIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS
EU:n yleisen *etosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilö*etojen käsi&elylle on rekisterinpitäjän
oikeute&u etu (esim. asiakassuhde, työsuhde, toimeksiantosuhde, jäsenyys).
Henkilö*etojen käsi&elyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito, työsuhteen
ylläpito, toimeksiantojen ylläpito ja suori&aminen, markkinoin* sekä asiakasdatan proﬁloin* myynnin ja
*lastoinnin tarkoituksiin sekä liiketoiminnalle oleellisen *edon kerääminen ja tuo&aminen yhdistelemällä
dataa tai muu vastaava tarkoitus.
5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Rekisteriin tallenne&avia *etoja ovat esimerkiksi:
● nimi

● sähköpos*osoite
● puhelinnumero
● syntymäaika
● ansiolue&elo (CV)
● kuva
● y-tunnus tai muu vastaava lasku&ajan (promoo&orin) tunniste
● aiempi soveltuva työkokemus
● koulutus
● lakisääteiset kor_koulutukset ja pätevyysvaa*mukset
● asioin*kieli ja kielitaito
● ajokor_, auton käyte&ävyys
● vaatetuskoot
● ensisijainen sijain*
● muu erityisosaaminen ja harrastukset
● aiemmin kau&amme suoritetut asiakkaidemme toimeksiannot
● toimeksiannossa suoriutumista ja amma*llista kehitystä koskevat *edot, esimerkiksi asiakaspalau&eet,
arvioinnit, toimeksiantokohtaisista tavoi&eista suoriutuminen
● toimeksiannossa laskute&avat suori&eet sekä poikkeamat toimeksiannon suunnitellusta toteutuksesta
● toimeksiannon suori&amiseen ja työturvallisuuteen mahdollises* vaiku&avat terveys*edot ym.
Rekisteriin voidaan tallentaa myös sähköposteja, chat-keskusteluja, puhelinkeskusteluja sekä muuta
kanssakäymistä yrityksemme edustajien kanssa.
Voimme toimeksiannon keston aikana käsitellä myös muita vapaaehtoises* anne&uja henkilö*etoja. Voit
luovu&aa myös muita henkilö*etojasi, mu&a sitä ei vaadita toimeksiannon suori&amista varten.
6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Rekisteriin tallenne&avat *edot saadaan promoo&orilta ensisijaises* hakulomakkeen ja/tai haasta&elun
kau&a, toimeksiantosuhteen syntyessä meidän ja promoo&orin välille ja sen aikana toimeksiannoista
kertyvistä *edoista.
7. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N JA ETA:N ULKOPUOLELLE
Voimme siirtää tai luovu&aa henkilö*etoja asiakkaillemme ja/tai yhteistyökumppaneillemme, mikäli se on
tarpeellista tämän *etosuojaselosteen mukaisiin tarkoituksiin.
Tällaisissa *lanteissa henkilö*etoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön mukaises*. Lisäksi *etoja
saatetaan luovu&aa toiselle yritykselle, mikäli rekisterinpitäjä ja yritys tai yhteisö toimivat yhdessä projek*n,
tapahtuman, näy&elyn tai muun liiketoiminnan järjestäjinä.
Voimme myös käy&ää kolmansia palveluntarjoajia, kuten maksupalvelujen, perintäpalvelujen ja
analy*ikkapalvelujen tarjoajia suori&amaan *e&yjä henkilö*etojen käsi&elyä sisältäviä tehtäviä
puolestamme.
Voimme myös siirtää tai luovu&aa henkilö*etoja konserniyh*öillemme ja liiketoimintamme jatkajalle muun
muassa yritysjärjestelyiden, liiketoiminnan myynnin, sulautumisen, jakautumisen, konkurssin tai
selvitys*lan seurauksena.

Muutoin emme myy tai luovuta *etojasi ulkopuolisille. Emme myöskään siirrä *etoja ETA-alueen
ulkopuolelle muutoin kuin *etosuojalainsäädännön sallimissa *lanteissa. Mikäli sovelle&ava laki sitä vaa*i,
henkilö*etoja voidaan myös siirtää tai luovu&aa viranomaisille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin
on sovi&u rekisteröidyn kanssa.
8. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Rekisterin käsi&elyssä noudatetaan huolellisuu&a ja *etojärjestelmien avulla käsiteltävät *edot suojataan
asianmukaises*. Kun rekisteri*etoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden lai&eiston fyysisestä ja
digitaalisesta *etoturvasta huolehditaan asiaankuuluvas*.
Rekisterinpitäjä huoleh*i siitä, e&ä tallenne&uja *etoja sekä palvelimien käy&öoikeuksia ja muita
henkilö*etojen turvallisuuden kannalta krii_siä *etoja käsitellään luo&amuksellises* ja vain niiden
työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.
9. SINUN OIKEUTESI REKISTERÖITYNÄ HENKILÖNÄ
9.1 Tarkastusoikeus
Tarjoamme sinulle oikeuden tarkastaa sinua koskevat käsi&elemämme henkilö*edot. Voit o&aa meihin
kirjallises* yhtey&ä pyytäen meitä kertomaan käsi&elemämme sinua koskevat henkilö*edot sekä käsi&elyn
perusteen. Meillä on oikeus tarkistaa pyynnön esi&äjän henkilöllisyys. Mikäli edellisestä *etopyynnöstäsi on
kulunut alle 12 kuukau&a, voimme vaa*a pyynnön mukaisten toimenpiteiden toteu&amisesta maksun.
9.2 Oikeus vaaJa Jedon korjaamista
Sinulla on myös oikeus väärän, epätarkan, epätäydellisen, vanhentuneen tai tarpee&oman *edon
korjaamiseen tai täydentämiseen.
9.3 Oikeus vaaJa Jedon poistamista
Voit myös pyytää meitä poistamaan henkilö*etosi järjestelmistämme. Suoritamme pyyntösi mukaiset
toimenpiteet, mikäli meillä ei ole oikeute&ua syytä olla poistama&a *etoa esimerkiksi lainsäädännöllisten
velvoi&eidemme täy&ämiseksi. Tiedot eivät väl&ämä&ä poistu väli&ömäs* kaikista varmuuskopio- tai
muista vastaavista järjestelmistämme.
9.4 Oikeus saada pääsy Jetoihin
Rekisteröidyllä on oikeus saada pääsy käsi&elemiimme häntä koskeviin henkilö*etoihin. Rekisteröity voi
myös o&aa meihin yhtey&ä ja me ilmoitamme, mitä rekisteröityyn lii&yviä henkilö*etoja olemme
keränneet.
9.5 Oikeus peruuSaa suostumus
Mikäli käsi&ely perustuu rekisteröidyn antamaan suostumukseen, rekisteröity voi peruu&aa antamansa
suostumuksen milloin tahansa. Suostumuksen peruu&aminen rajoi&aa rekisteröidyn mahdollisuuksia
suori&aa asiakkaidemme toimeksiantoja. Suostumuksen peruu&aminen ei vaikuta ennen peruutusta
käsi&elemien henkilö*etojen käsi&elyn lainmukaisuuteen.
9.8 Oikeus siirtää Jedot järjestelmästä toiseen

Sinulla on oikeus saada henkilö*etosi meiltä jäsennellyssä ja yleises* käytetyssä muodossa sekä oikeus
siirtää *edot itsenäises* kolmannelle osapuolelle.
9.9 Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Jos rekisteröity katsoo, e&ä hänen *etojaan on käsitelty virheellises*, hänellä on oikeus tehdä kantelu
valvontaviranomaiselle. Suomessa valvontaviranomainen on Tietosuojavaltuutetun toimisto:
www.*etosuoja.ﬁ
9.10 Oikeuksien käySäminen
Yllä maini&uja oikeuksia voidaan käy&ää lähe&ämällä erillinen allekirjoite&u dokumen_ rekisteristä
vastaavalle yhteyshenkilölle. Dokumen*n tulee sisältää seuraavat *edot: rekisteröidyn koko nimi, osoite,
sähköpos*osoite sekä puhelinnumero. Voimme pyytää rekisteröidyn henkilöllisyyden todistamisen kannalta
tarpeellisten lisä*etojen toimi&amista ja joissakin tapauksissa henkilöllisyyden varmistamisen turvaamiseksi
tarkastus tulee tehdä ensisijaises* Helena Riihitupa Oy:n toimi*loissa.
Voimme hylätä pyynnöt, jotka toistuvat kohtuu&oman usein, ovat liiallisia tai jotka ovat selväs*
perustee&omia.
9.11 Oikeus vastustaa käsiSelyä
Rekisteröity voi vastustaa henkilö*etojensa käsi&elyä, mikäli käsi&elemme henkilö*etoja esimerkiksi
oikeutetun edun perusteella. Lopetamme käsi&elyn, paitsi *lanteissa, missä voimme osoi&aa, e&ä
käsi&elyyn on olemassa huoma&avan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäy&ää rekisteröidyn edut, oikeudet ja
vapaudet, tai käsi&ely on tarpeen oikeusvaateen laa*miseksi, esi&ämiseksi tai puolustamiseksi.
Jos rekisteröity vastustaa *etojensa käsi&elyä suoramarkkinoin*a varten, lopetamme henkilö*etojen
käsi&elyn väli&ömäs*.
Voit myös pyytää rajoituksia henkilö*etojesi käsi&elyyn, mikäli *etoa käsitellään muihin tarkoituksiin kuin
palvelumme suori&amiseksi tai laista aiheutuvan velvollisuuden täy&ämiseksi. Voit myös vastustaa
henkilö*etojesi käsi&elyä jatkossa, vaikka käsi&ely perustuisi aikaisemmin antamaasi suostumukseen.
Henkilö*etojen käsi&elyn vastustaminen saa&aa johtaa rajoitetumpiin mahdollisuuksiin käy&ää
internetsivujamme sekä palveluitamme.
9.12 Oikeus rajoiSaa Jedon käsiSelyä
Rekisteröity voi pyytää meitä rajoi&amaan henkilö*etojensa käsi&elyä esimerkiksi, kun poisto-, korjaus- tai
vastustuspyyntö ovat käsi&elyssä ja/tai kun meillä ei ole oikeute&uja perusteita käsitellä *etoja.
Rajoituspyyntö saa&aa kuitenkin rajoi&aa rekisteröidyn mahdollisuuksia käy&ää palveluitamme.
Voit pyytää meitä rajoi&amaan *e&yjen henkilö*etojesi käsi&elyjä. Tietojen käsi&elyn rajoi&amista koskeva
pyyntö saa&aa johtaa rajoitetumpiin mahdollisuuksiin käy&ää internetsivujamme sekä palveluitamme.
Edellä maini&ujen oikeuksien ja muiden oikeuksiesi lisäksi sinulla on myös lainsäädännössä taa&u oikeus
tehdä valitus valvontaviranomaiselle, erityises* siinä jäsenval*ossa, jossa sinulla on vakinainen asuinpaikka
tai työpaikka, taikka jossa väite&y henkilö*etoasetuksen rikkominen on tapahtunut. Suomessa kyseinen
valvontaviranomainen on *etosuojavaltuute&u.

10. PÄIVITYS
Tietosuojaseloste on päivite&y 19.8.2021.

