	
  
Tietosuojaseloste
Mellakka Helsinki | vaikuttaja- ja päättäjärekisteri
Mellakka Helsinki käsittelee henkilötietoja vastuullisesti ja noudattaa henkilötietojen käsittelyssä
hyvää tietojenkäsittelytapaa, lakeja ja viranomaisten ohjeistuksia. Tämän tietosuojaselosteen
(”Tietosuojaseloste”) tarkoituksena on kertoa, minkä tyyppisiä tietoja Mellakka Helsinki kerää ja
kuinka käytämme näitä tietoja.
Kerätyt tiedot ja säännönmukaiset tietolähteet
Keräämme vaikuttaja- ja päättäjärekisteriin yleisesti saatavilla olevia tietoja. Tällaisia tietoja ovat:
•

Henkilön asemaa, tehtäviä ja niiden hoitoa kuvaavat, yleisesti saatavilla olevat tiedot, kuten
nimi, organisaatio ja asema organisaatiossa, ikä, sukupuoli ja yhteystiedot.

Voimme kerätä henkilötietoja myös kolmansilta osapuolilta, kuten viranomaistahoiltakaupallisista
rekistereistä sekä rekisteröidyltä itseltään
Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus
Henkilötietojen käsittely perustuu ensisijaisesti rekisterinpitäjän kulloinkin voimassa olevan
tietosuojalainsäädännön mukaiseen oikeutettuun etuun, kuten suoramarkkinointi. Tietoja
käsitellään tällöin edellä tarkoitetun käsittelyperusteen asettamissa rajoissa, ja käsittelyn
tarkoituksena on tarjota Mellakalle ja sen yhteistyökumppaneille tietoa:
•

Viestintä-, markkinointi- tai myyntitoimenpiteitä varten

•

mielipide- tai markkinatutkimukseen

Tietojen luovutus
Henkilötietoja voidaan henkilötietolainsäädännön mukaisesti luovuttaa perusteltuja ja yhteensopivia
käyttötarkoituksia varten. Tietoja voidaan luovuttaa markkinointitarkoituksiin sekä mielipide- ja
markkinatutkimuksiin,
tietojen
päivittämiseen
tai
muihin
vastaaviin
selvityksiin
yhteistyökumppaneillemme.
Lisäksi voimme luovuttaa ei-henkilökohtaisia (anonyymeja) tietoja kolmansille osapuolille
analysointitarkoituksiin.
Henkilötietojen säilytys
Mellakka ja sen konserniin kuuluvat yhtiöt voivat käsitellä henkilötietoja kulloinkin voimassaolevan
tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Tietoja voivat käsitellä vain erikseen määritellyt henkilöt
Mellakan ohjeistuksen mukaisesti.
Rekisteriin tallennetut tiedot poistetaan, kun niiden säilyttäminen ei ole enää tarpeen käsittelyn
tarkoitusta varten, voimassaolevan lainsäädännön noudattamiseksi tai laillisten etujemme
valvomiseksi ja varmistamiseksi.
Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Henkilötietoja ei siirretä tai muutoin käsitellä EU:n tai ETA:n ulkopuolella.

	
  

	
  
Henkilötietojen käsittelijät ja rekisterin suojauksen periaatteet
Pääsy henkilötietoihin on vain sellaisilla tahoilla ja työntekijöillä, joiden tehtävien suorittamiseksi
henkilötietojen käsittely on perusteltua ja tarpeellista. Käytämme ulkopuolisia palveluntarjoajia
teknisten ratkaisujen ja palvelujen hankkimiseksi tallennettujen tietojen prosessointia varten, sekä
erityistä teknistä käyttöliittymää tallennettujen tietojen avaamiseen. Tallennettuja henkilötietoja
voidaan jakaa tällaisten palveluntarjoajien ja kolmansien osapuolten kanssa siinä laajuudessa kuin se
on tarpeen palveluiden ylläpitämiseksi, kehittämiseksi ja tarjoamiseksi. Ulkopuolisten
palveluntarjoajien osalta takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään
tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti
Rekisteriin tallennetut tiedot on suojattu asianmukaisin organisatorisin ja tietoteknisin
suojauskeinoin ja –menettelyin. Internetiin kytketyt tietojärjestelmät eivät kuitenkaan ole
absoluuttisen tietoturvallisia. Siinä epätodennäköisessä tilanteessa, että henkilörekisteriin
tallennettujen henkilötietojen tietosuoja vaarantuu tai on vaarantunut, ilmoitamme
tietosuojalainsäädännön edellyttämällä tavalla henkilötietojen vaarantumisesta rekisteröidyille
ilman aiheetonta viivytystä ja lisäksi myös viranomaisille 72 tunnin kuluessa vaarantumisen tai sen
mahdollisuuden havaitsemisesta.
Evästeet
Käytämme verkkosivustollamme evästeitä ja muita teknisiä seurantakeinoja. Eväste on pieni
tekstitiedosto, jonka selain tallentaa sivuston selaamiseen käytetylle laitteelle käyttäjän
tunnistamiseksi
ja
uudelleentunnistamiseksi.
Evästeiden
avulla
voimme
tunnistaa
verkkosivustollemme palaavat käyttäjät ja käyttää niitä verkkosivustojemme käytön analysointiin,
kuten tilastolliseen seurantaan.
Verkkosivustojemme käyttäjät, jotka eivät halua evästeitä tallennettavan laitteelleen voivat estää
evästeiden tallentamisen käyttämänsä selaimen asetuksista, sekä tarvittaessa poistaa jo tallennetut
evästeet tyhjentämällä selaimensa sivuhistorian. Ohjeet evästeiden estämiseen ja sivuhistorian
tyhjentämiseen löydät selaimesi käyttöohjeesta. Osa käyttämistämme evästeistä voivat olla
välttämättömiä sivuston joidenkin ominaisuuksien toiminnan kannalta.
Verkkosivustomme voi sisältää myös kolmansien osapuolten, kuten mittaus- ja seurantapalveluiden,
evästeitä, joihin sovelletaan kyseisen tahon tietosuojaa koskevia ehtoja.
Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus saada nähtäväkseen itseään koskevat tiedot Palvelustamme, sekä oikeus
vaatia virheellinen, puutteellinen tai vanhentunut tietonsa korjatuksi, poistetuksi tai päivitetyksi.
Rekisteröidyllä
on
oikeus
kieltää
henkilötietojensa
käyttö
etämyyntija
suoramarkkinointitarkoituksiin, markkina- ja mielipidetutkimuksiin samoin kuin henkilömatrikkelia
ja sukututkimusta varten sekä tietojen käyttöä automaattiseen päätöksentekoon ml. profilointi. Jos
henkilötietojen käsittely perustuu käyttäjän Mellakalle erikseen annettuun suostumukseen,
rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa antamansa suostumus häntä koskevien tietojen käsittelyyn siltä
osin, kun se ei perustu oikeutettuun etuun.
Näiden oikeuksien käyttämiseksi pyydämme käyttäjiä olemaan yhteydessä rekisterinpitäjään tämän
Tietosuojaselosteen lopussa mainittuja yhteystietoja käyttäen.
Yleistä
Verkkosivustomme voi sisältää linkkejä kolmansien osapuolten ylläpitämille sivustoille. Emme
vastaa tällaisten sivustojen henkilötietojen käsittelystä, sillä näitä sivustoja koskevat näiden
sivustojen omat tietosuojakäytäntönsä sekä käyttöehtonsa.
Tietosuojaselostetta voidaan ajoittain muuttaa. Informoimme
muutoksista, jotka vaikuttavat rekisteröidyn oikeuksiin.
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Rekisterin nimi, rekisterinpitäjä ja yhteystiedot
Rekisterin nimi:
Rekisterinpitäjä:

Mellakka Helsinki Oy:n vaikuttaja- ja päättäjärekisteri
Mellakka Helsinki Oy
Pursimiehenkatu 29-31 A, 00150 HELSINKI

Yhteydenotot tietosuoja-asioissa: info@mellakkahelsinki.fi

	
  

	
  

