
Rekisteri- ja tietosuojaseloste 

 

Doranova Oy sitoutuu noudattamaan Suomessa voimassa olevaa tietosuoja- ja henkilölainsäädäntöä, mukaan 

lukien EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR) sekä muita sen toimintaan sovellettavia lakeja ja säädöksiä, jotka 

ohjaavat henkilötietojen käsittelyä sekä käsittelemään henkilötietoja hyvän tiedonhallinta- ja 

tietojenkäsittelytavan mukaisesti. Doranova Oy:n henkilöstö on velvoitettu pitämään kaikki henkilötiedot 

ehdottoman luottamuksellisina. Laadittu 9.4.2018. Viimeisin muutos 23.2.2023. 

 

1. Rekisterinpitäjä 

Doranova Oy (y-tunnus 1018707-5) 

Valkkistentie 2, 37470 Vesilahti 

 

Muut yhteystiedot 

vaihde 03 3143 1111, office@doranova.fi 

 

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö 

Virpi Alakoski, etunimi.sukunimi@doranova.fi, vaihde 03 3143 1111 

 

3. Rekisterin nimi 

Asiakkuudenhallintarekisteri 

 

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on 

- - rekisteröidyn antama suostumus tai 

- - rekisterinpitäjän oikeutettujen etujen toteuttaminen tai sellaisen sopimuksen valmisteleminen tai 

täytäntöön paneminen, jossa rekisteröity on osapuolena. 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on 

- rekisterinpitäjän liiketoiminnan suunnitteleminen tai kehittäminen 

- palveluiden tuottaminen, tarjoaminen, personointi ja kehittäminen 

- olemassa olevien ja potentiaalisten asiakassuhteiden hallinta, hoitaminen, ylläpito ja kehittäminen 

- asiakasviestinnän ja markkinointitoimenpiteiden kohdentaminen 

- palveluista ja tapahtumista tiedottaminen ja markkinointi 

- markkinatutkimuksiin ja muihin tilastollisiin tarkoituksiin. 

 

5. Rekisterin tietosisältö 

Rekisteriin voidaan tallentaa ja sen avulla voidaan käsitellä seuraavia tietoja:  rekisteröidyn nimi, organisaatio, 

tehtävä organisaatiossa, työpaikan osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero sekä asiakkuuden hallintaan liittyviä 

tapahtumatietoja. 

Mikäli henkilöllä ei ole erikseen työyhteystietoja, voidaan tallentaa myös kotipuhelinnumero ja -osoite. 
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6. Säännönmukaiset tietolähteet 

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, 

puhelimitse, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan. 

 

7. Henkilötietojen säilytysaika 

Rekisteriin kerättyjä tietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin on tarpeellista ja 

lainsäädännön mukaisesti sallittua suhteessa niihin alkuperäisiin tai yhteensopiviin tarkoituksiin, joihin 

henkilötiedot on kerätty. Henkilötietoja voidaan tarvittaessa käyttää asiakassuhteen päättymisen jälkeen 

voimassa olevan lainsäädännön niin vaatiessa. 

Lisäksi Rekisterinpitäjä toteuttaa kaikki kohtuulliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että käsittelyn tarkoituksiin 

nähden epätarkat, virheelliset tai vanhentuneet henkilötiedot oikaistaan tai poistetaan viipymättä. 

 

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

Henkilötietoja ei luovuteta Rekisterinpitäjän tai sen tietoja säilyttävien palveluntarjoajien ulkopuolelle siten, että 

tiedot olisivat tunnistettavissa yksittäistä käyttäjää koskeviksi muissa kuin seuraavissa poikkeustilanteissa: lain tai 

viranomaismääräyksen velvoittamana, tuomioistuimen määräyksestä tai jos se on muuten tarpeen lain, 

verkkopalveluiden käyttöehtojen tai hyvän tavan epäiltyjen loukkausten estämiseksi tai selvittämiseksi taikka 

rekisterinpitäjän tai kolmansien osapuolten oikeuksien suojaamiseksi. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin 

on sovittu asiakkaan kanssa. 

Rekisterinpitäjä voi siirtää henkilötietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle tietojen teknisen toteuttamisen vuoksi sen 

käyttäessä ulkopuolisia palveluntarjoajia tietojen säilytyksessä osapuolten välisen yhteistyösopimuksen 

perusteella. Nämä siirrot toteutetaan turvallisesti tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja sen asettamissa rajoissa. 

 

9. Rekisterin suojauksen periaatteet 

Rekisterinpitäjä on toteuttanut asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet henkilötietojen 

suojaamiseksi vahingossa tapahtuvasta tai laittomalta häviämiseltä, luovuttamiselta, väärinkäytöltä, 

muuttamiselta, tuhoamiselta tai luvattomalta pääsyltä. 

Rekisterin käyttö on rekisterinpitäjän organisaatiossa ohjeistettu ja henkilörekisteriin pääsy on käyttöoikeuksin 

rajattu siten, että järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät käsiksi ja niitä ovat 

oikeutettuja käyttämään vain ne työntekijät, joilla on työtehtäviensä puolesta siihen oikeus ja jotka tarvitsevat 

tietoja tehtävässään. 

Henkilötietojen käsittelyyn käytettävät tietojärjestelmät ovat riittävillä tavoin teknisesti suojattuja ja pääsy niihin 

on suojattu asianmukaisilla menetelmillä mukaan lukien henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat. 

Rekisteritiedot varmuuskopioidaan turvallisesti. Henkilötietoja sisältävien aineistojen hävitys tehdään 

tietoturvallisesti. 

 

10. Rekisteröidyn oikeudet 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisterissä olevat häntä koskevat tiedot sekä vaatia mahdollisia virheellisiä, 

puutteellisia tai vanhentuneita tietoja korjattavaksi. Tarkastus- ja korjauspyynnöt on osoitettava henkilörekisterin 

yhteyshenkilölle, jonka yhteystiedot löytyvät tämän selosteen alusta, joko käymällä henkilökohtaisesti tämän 

luona, tai lähettämällä allekirjoitetun kirjeen tai vastaavalla tavalla varmennetun asiakirjan, jotta voidaan 

varmistaa pyynnön tekijän oikeus pyyntöön. Tarkastuspyyntöihin vastataan kuukauden sisällä pyynnön 

esittämisestä. 



 

Rekisteröidyllä on milloin tahansa oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä 

henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle. Rekisteröidyllä on myös oikeus 

pyytää henkilötietojensa poistoa rekisteristä edellyttäen, että niitä ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten 

ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin, tai että niiden käsittelyyn tai säilyttämiseen ei ole voimassa 

Rekisterinpitäjää koskevia lakisääteisiä velvoitteita. Rekisteröidyllä on oikeus myös pyytää henkilötietojensa 

käsittelyn rajoittamista tai vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä mm. suoramarkkinointia ja siihen 

liittyvää profilointia varten. 


