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Luonnokas Oy +etosuojaseloste  

Rekisterinpitäjällä on 8etosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. 
Tämä seloste täy@ää informoin8velvoi@een. 

1. Rekisterinpitäjä  

Luonnokas Oy, y-tunnus 2863127-7 

Yhteys+edot: Rau8on8e 18 D 19, 90440 KEMPELE  

Yhteys+edot rekisteriä koskevissa asioissa  

Luonnokas Oy / Anu Rosenberg 

Rau8on8e 18 D 19, 90440 KEMPELE  

Puhelin: 0401 646 649 

Sähköpos8: anu.rosenberg@luonnokas.fi 

2. Rekisteröidyt  

Luonnokas Oy:n asiakas- ja markkinoin8rekisterissä käsitellään asiakkaiden ja poten8aalisten asiakkaiden ja 
näiden edustajien henkilö8etoja. 

3. Rekisterin pitämisen peruste ja käy@ötarkoitus  

Henkilö8etojen käsi@ely perustuu asiakkuuteen, sopimussuhteeseen, rekisteröidyn nimenomaiseen 

suostumukseen tai muuhun oikeute@uun perusteeseen. Henkilö8etoja voidaan käsitellä 
sopimusvelvoi@eiden täy@ämiseen sekä muuhun yhteydenpitoon rekisteröidyn kanssa, 
markkinoin8vies8nnässä, liiketoiminnan suunni@elussa, tuotekehityksessä, uu8skirjeiden lähe@ämisessä ja 
8edo@amisessa, verkkosivuston käy@äjäkokemuksen parantamisessa, palveluita koskevaan personoituun 
asiakaspalveluun ja mainonnan kohdentamiseen sekä markkina- ja muiden tutkimusten ja analyysien 
tekemiseen. 

Henkilö+etojen käsi@elyn ja rekisterin käy@ötarkoitus  

Henkilö8etoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, asiakas8etoja asiakassuhteen 
hoitamiseen ja markkinoin8rekisterin 8etoja palveluistamme kertomiseen. 

4. Rekisteriin tallenne@avat henkilö+edot  

Rekisteröidystä voidaan tallentaa nimi ja tarpeelliset yhteys8edot kuten osoite, puhelinnumero ja 
sähköpos8osoite, y-tunnus, asema organisaa8ossa, 8edot asiakkaan 8laamista palveluista ja tuo@eista sekä 
niiden toimi@amisesta ja lasku@amisesta, rekisteröidyn 8edustelut, kommen8t ja muut käy@äjän reak8ot 
verkkopalveluissa, käy@äjän lähe@ämä aineisto (esimerkiksi valokuva), asiakaspalaute, luvat, suostumukset 

ja kiellot, käy@äjän antamat profiloin8- ja kiinnostus8edot. Teknises8 kerä@yä 8etoa verkkopalvelun 
käytöstä voivat olla IP-osoite ja sijain8maa tai -kaupunki, verkkopalvelujen käy@ö ja ajankohta, käytetyn 
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lai@een 8edot, käy@öjärjestelmän tyyppi ja ohjelmistoversiot, selaimen tyyppi ja kieliasetukset, 
asiakaspalvelun vuorovaikutus eri palvelukanavissa sekä ulkoiset sivustot, joista käy@äjä on saapunut tai 

joihin käy@äjä siirtyy rekisterinpitäjän verkkopalvelusta. Rekisterinpitäjä voi verkkosivustollaan kerätä 
palveluiden käytöstä 8etoa evästeillä, Cookies. 

5. Rekisteröidyn oikeudet  

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käy@ämistä koskevat pyynnöt osoitetaan rekisterinpitäjän 
yhteyshenkilölle yllä olevilla yhteys8edoilla ja rekisteröidyn allekirjoituksella varuste@una kirjallises8 tai 
sähköises8. 

Tarkastusoikeus  

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilö8edot.   

Oikeus +etojen oikaisemiseen 

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puu@eelliset 8edot. 

Vastustamisoikeus  

Rekisteröity voi vastustaa henkilö8etojen käsi@elyä, mikäli kokee, e@ä henkilö8etoja on käsitelty 
lainvastaises8.   

Suoramarkkinoin+kielto  

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää 8etojen käy@äminen suoramarkkinoin8in.  

Poisto-oikeus  

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää 8etojen poistamista, jos 8etojen käsi@ely ei ole tarpeen. Käsi@elemme 
poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme 8edot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi 8etoja ei voida 
poistaa.   

On huomioitava, e@ä rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistama@a pyyde@yä 
8etoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säily@ää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) 
määritellyn ajan (10 vuo@a) mukaises8. Tämän vuoksi kirjanpitoon lii@yvää aineistoa ei voida poistaa ennen 
määräajan umpeutumista. 

Suostumuksen peruu@aminen 

Jos rekisteröityä koskeva henkilö8etojen käsi@ely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. 
asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruu@aa suostumuksen. 

Rekisteröity voi vali@aa päätöksestä +etosuojavaltuutetulle  

Rekisteröidyllä on oikeus vaa8a, e@ä rajoitamme kiistanalaisten 8etojen käsi@elyä siksi aikaa, kunnes asia 
saadaan ratkaistua.  

Valitusoikeus  

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus 8etosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, e@ä rikomme 
henkilö8etoja käsitellessämme voimassa olevaa 8etosuojalainsäädäntöä.  

Tietosuojavaltuutetun yhteys8edot:  www.8etosuoja.fi/fi/index/yhteys8edot.html  

http://www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html
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5. Säännönmukaiset +etolähteet  

Rekisteriin tallete@avat 8edot saadaan rekisteröidyltä itseltään, teknises8 rekisteröidyn verkko- ja 
sähköisten palvelujen käytöstä, kolmansien tahojen tarjoamista analyysipalveluista kuten Google Analy8cs, 
julkisista 8etolähteistä tai julkisten yhteys8etojen palveluntarjoajilta. 

6. Säännönmukaiset +etojen luovutukset  

Henkilö8etoja ei säännönmukaises8 luovuteta ulkopuoliselle. Luovu@aminen on kuitenkin mahdollista 
perusteltua käy@ötarkoitusta varten. 

7. Käsi@elyn kesto  

Markkinoin8rekisterissä 8etoja säilytetään toistaiseksi. 

Rekisterinpitäjä säily@ää muita rekisteröityjä henkilö8etoja kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön 
mukaises8 ja vain niin kauan, kuin niiden säily@äminen on tarpeen tässä 8etosuojaselosteessa kuva@ujen 

tarkoitusten toteu@amiseksi. Tietoja voidaan säily@ää kirjanpito-, tai muusta pako@avasta lainsäädännöstä 
johtuen kyseisen lain säännösten mukaises8 myös asiakassuhteen tai muun henkilö8etojen 
käsi@elyperusteen pää@ymisen jälkeen. 

Verkkosivustolla vieraileva voi tyhjentää tai estää evästeet ja muun seurannan selaimen tai lai@een 
asetuksista, mu@a tämä voi heikentää käy@äjäkokemusta tai aiheu@aa toimintahäiriöitä verkkosivuston 
käytössä. Evästeiden tyhjentäminen ei lopeta kokonaan 8edon keruuta. 

Uu8skirjeen 8laaja voi peruu@aa antamansa suostumuksen milloin tahansa jokaisessa lähe@ämässämme 
markkinoin8sähköpos8ssa olevan linkin kau@a.   

8. Henkilö+etojen käsi@elijät  

Pääasiassa rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsi@elevät henkilö8etoja. Voimme myös ulkoistaa 
henkilö8etojen käsi@elyn osi@ain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, e@ä 
henkilö8etoja käsitellään voimassa olevan 8etosuojalainsäädännön mukaises8 ja muutoin asianmukaises8.  

Olemme varmistaneet, e@ä kaikki palveluntarjoajamme nouda@avat 8etosuojalainsäädäntöä. Käytämme 
säännönmukaises8 seuraavia palvelutarjoajia: verkkokauppapalvelu Holvi Payment Services Oy, webhotelli 
ja sähköpos8palvelu Radicenter sekä laskutuspalvelu (www.verkkolaskut.fi). 

9. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle  

Tietoja siirretään säännönmukaises8 EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Kun 8etoja siirretään 
EU:n ja ETA:n ulkopuolelle, huolehdimme henkilö8etojen suojan rii@ävästä tasosta muun muassa sopimalla 
henkilö8etojen luo@amuksellisuuteen ja käsi@elyyn lii@yvistä asioista lainsäädännön edelly@ämällä tavalla.  

EU:n tai ETA:n ulkopuolella toimivia palveluntarjoajiamme ovat tällä hetkellä: Facebook (Facebook pikseli 
mainonnan kohdentamiseen), Google (Google Analy8cs) ja The Rocket Science Group LLC (uu8skirjepalvelu 
MailChimp), jotka kaikki nouda@avat EU:n ja Yhdysvaltojen välistä Privacy Shield -sopimusta.  
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13. AutomaaQnen päätöksenteko ja profiloin+ 

Emme käytä 8etoja automaafseen päätöksentekoon tai profiloin8in.  

14. Rekisterin suojauksen periaa@eet 

MANUAALINEN AINEISTO 

Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa 8lassa ja hävitetään, kun se on saate@u sähköiseen muotoon. 

SÄHKÖINEN AINEISTO 

Rekisteri on asianmukaises8 suoja@una rekisterinpitäjän 8loissa tai asianmukaises8 suojatulla palvelimella 
ja palvelussa. Henkilö8etojen käsi@elyyn on oikeus niillä rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvilla 

henkilöillä, jotka tarvitsevat 8etoja työtehtäviensä suori@amiseen. Rekisteri8edot on suoja@u organisaa8on 
ulkopuolisilta teknisillä ratkaisuilla ja sovelluksilla. Luo@amuksellisten 8etojen, kuten luo@okorf- ja 
pankki8etojen keräämisessä ja siirtämisessä käytetään SSL -sala@ua yhtey@ä. Rekisteri8etojen 

säännöllisestä varmuuskopioinnista huolehditaan sekä 8etojen palau@amismahdollisuus varmistetaan. 
Rekisterinpitäjä ilmoi@aa mahdollisista 8etoturvaloukkauksista suoraan viranomaisille tai käy@äjälle 
soveltuvan lainsäädännön mukaises8.  


