
  TIETOSUOJA- JA REKISTERISELOSTE 
 
Tietosuojalain ja Euroopan Unionin yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679/EU) mukainen yhdistetty 
tietosuojaseloste ja informointiasiakirja.  
 

Rekisterinpitäjä Sovellettavan tietosuojalain mukainen rekisterinpitäjä on 
Fordione Oy. Rekisterinpitäjä vastaa siitä, että henkilötietojasi 
käsitellään tätä Selostetta ja soveltuvia tietosuojalakeja 
noudattaen. 

Rekisterinpitäjän yhteystiedot Fordione Oy  
Leipurintie 3, 00620 HELSINKI   
Puh: 040 503 7781 
Y-tunnus: 2635372-8  

Yhteyshenkilö rekisteriä 
koskevissa asioissa 

Matti Timonen  
Leipurintie 3, 00620 HELSINKI    
Puh: 040 503 7781 
asiakaspalvelu@fordione.fi 

Rekisterin nimi Fordione Oy:n asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen 
perustuva rekisteri (”Asiakasrekisteri”) 

Käsittelyn oikeusperuste Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on oikeutettu etu, 
joka perustuu osapuolten väliseen asialliseen yhteyteen, 
sopimukseen tai henkilön itsensä antamaan suostumukseen. 
Tietoja voidaan käyttää myös lakisääteisten velvoitteiden 
noudattamiseksi. 

Henkilötietojen käsittelyn 
tarkoitus 

Siltä osin kuin Jäsenrekisteri sisältää henkilötietoja, niiden 
käsittelyssä noudatetaan tietosuojalakia ja muita kulloinkin 
voimassaolevia lakeja, asetuksia, määräyksiä ja 
viranomaisohjeita, jotka koskevat henkilötiedon käsittelyä. 
Henkilötiedolla tarkoitetaan tietoa, joka on yhdistettävissä 
tiettyyn henkilöön. Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena 
on asiakassuhteen ja yhteystietojen hallinta. Käsittelemme 
rekisterissä asiakkaidemme sekä potentiaalisten 
asiakkaidemme ja näiden edustajien henkilötietoja. 

Rekisteröityjen ryhmät a) Henkilöllä ja/tai yrityksellä on/on ollut rekisterinpitäjiin 
asiakassuhde tai muu henkilökohtainen yhteydenotto, kuten 
yksilöity tarjous, joka koskee esim. tarjousta, tai  
 
b) Henkilöllä ja /tai yrityksellä on/on ollut rekisterinpitäjiin 
asiakassuhteeseen liittyvä osallisuus, velvoite tai muu oikeus 
sopimukseen, palveluun tai toimeksiantoon tai  
 
c) Henkilön ja/tai yrityksen tietojen rekisteröinti johtuu lakiin 
perustuvasta rekisteröintivelvoitteesta. 

Rekisterin tietosisältö Henkilöistä kerättävien tietojen käsittelyssä noudatetaan 
erityistä huolellisuutta. Keräämme ja käsittelemme esimerkiksi 
seuraavia tietoja:  
– henkilön nimi, sähköpostiosoite ja titteli / vastuualue  
– yrityksen nimi ja toimiala 
– osoite 
– puhelinnumero  
– pankkiyhteys,  
– y-tunnus 
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Muut tapauskohtaisesti määritellyt tiedot suostumuksen 
perusteella. 

Säännönmukaiset tietolähteet Rekisteriin sisältyvien tietojen lähteenä ovat rekisteröity itse. 
Nimi- ja muiden yhteystietojen kerääminen perustuu 
asiakassuhteeseen tai muuhun yhteyteen. Keräämme tietoja 
sopimuksenteon yhteydessä tai kun käytät palveluitamme. 
Myös muita luotettavia tahoja ja rekistereitä voidaan käyttää 
rekisteröidyn suostumuksen perusteella. 

Säännönmukaiset tietojen 
luovutukset ja tietojen siirto EU:n 
tai Euroopan talousalueen 
ulkopuolelle 

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 
Tietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle 
markkinointitarkoituksiin. 

Rekisterin suojauksen periaatteet Fordione on laatinut ja implementoinut tietosuojapolitiikan, 
jonka mukaisia tietoturvallisuuden hyviä käytäntöjä ja 
standardeja (esim. ISO 27001) Fordione noudattaa. 
Henkilötiedoista otetaan myös varmuuskopiot säännöllisesti ja 
nämä varmuuskopiot varastoidaan ja suojataan turvallisesti. 

Tietojen säilytysaika Asiakastietoja, jotka kerätään, käsitellään tarkasti Suomen 
lakien mukaisesti. Tietoja säilytetään asiakassuhteen 
jatkumisen ajan. Tiedot poistetaan rekisteristämme heti, kun 
niiden käsittely ei enää tarkoituksen kannalta tarpeellista tai 
kun asiakassuhde katsotaan päättyneeksi. Henkilötietoja 
voidaan säilyttää tarpeellisilta osin myös asiakassuhteen 
päättymisen jälkeen soveltuvan lain sallimassa tai vaatimassa 
laajuudessa. 

Rekisteröidyn oikeudet Rekisteröidyllä̈ on lähtökohtaisesti oikeus soveltuvan 
tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa: 

• saada tieto henkilötietojesi käsittelystä; 
• saada pääsy omiin tietoihisi ja tarkastaa itseäsi 

koskevat käsittelemämme henkilötiedot; 
• vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua 

ja tietojen täydentämistä; 
• vaatia henkilötietojesi poistamista; 
• peruuttaa suostumuksesi ja vastustaa henkilötietojesi 

käsittelyä siltä osin, kuin henkilötietojesi käsittely 
perustuu antamaasi suostumukseen; 

• vastustaa henkilötietojesi käsittelyä 
henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä 
perusteella siltä osin kuin henkilötietojesi 
käsittelyperusteena on oikeutettu etumme; 

• saada henkilötietosi koneluettavassa muodossa ja 
siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle 
edellyttäen, että olet itse toimittanut kyseiset 
henkilötiedot meille, käsittelemme kyseisiä 
henkilötietoja sopimuksen tai antamasi suostumuksen 
perusteella ja käsittely suoritetaan automaattisesti; ja 

• vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista. 
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Voimme pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöä ja 
varmentamaan henkilöllisyys ennen pyynnön käsittelemistä. 
Voimme kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa 
laissa säädetyllä perusteella. 
 
Rekisteröidyllä on myös aina oikeus tehdä valitus 
asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen EU:n 
jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa asuinpaikka tai 
työpaikka sijaitsee, mikäli todetaan, että emme ole käsitelleet 
henkilötietoja soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. 

Yhteydenotot Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä̈ koskevat pyynnöt, 
kysymykset tästä̈ tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenotot 
tulee tehdä̈ sähköpostitse Matti Timoselle osoitteeseen 
matti.timonen@fordione.fi. Rekisteröity voi myös ottaa 
yhteyttä̈ henkilökohtaisesti tai kirjallisesti alla olevaan 
osoitteeseen: 
Fordione Oy 
Matti Timonen  
Leipurintie 3, 00620 HELSINKI    
Puh: 040 503 7781 

MUUTOKSET TÄHÄN 
TIETOSUOJASELOSTEESEEN 
 

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin 
esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Mikäli muutamme 
tätä selostetta, laitamme muutokset näkyville selosteeseen 
päivättyinä. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 
25.5.2018. 

 


