
 

 

 

 

 

TIETOSUOJASELOSTE  

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU 2016/679) 2 jakson mukainen informointiasiakirja 

14.6.2022 

 

1 Rekisterinpitäjä  

Humana Finland ab tytäryhtiöineen (myöhemmin Humana) 

Viestintä ja markkinointi 

viestinta@humana.fi 

PL 27, 60101 Seinäjoki 

 

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa  

Tiia Soininen, viestintä- ja vaikuttavuusjohtaja 

PL 27, 60101 Seinäjoki 

Puhelin 050 408 4408 

 

3 Rekisterin nimi  

Markkinointiviestinnän yhteystietorekisteri 

 

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn peruste  

Rekisteriä käytetään Humana Finland ab:n tytäryhtiöiden sekä rekisteröidyn välisen asiakassuhteen 

hoitoon ja ylläpitoon; uutiskirjeisiin, mainontaan, markkinatutkimuksiin, markkinointiin ja 

suoramarkkinointiin. Humanalla on oikeus käsitellä Yhteystietorekisterissä olevia tietoja perusteltuja 

käyttötarkoituksia varten (kuten uutiskirjeitä, mainontaa, markkinatutkimuksia, markkinointia ja 

suoramarkkinointia varten) tietosuoja-asetuksen mukaisesti. 

 

Käsittelyn perusteena on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1. f) -kohta, jonka mukaan 

käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi, 

paitsi milloin henkilötietojen suojaa edellyttävät rekisteröidyn edut tai perusoikeudet ja -vapaudet 

syrjäyttävät tällaiset edut. Arvontoja koskevin osin tietojen käsittely perustuu myös 6 artiklan 1. kohtaan 

a) rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä 

tarkoitusta varten. 

 

5 Rekisterin tietosisältö  

Henkilötiedot:  

- nimi  

- toimenkuva  

- yhteystiedot, kuten sähköpostiosoite ja postiosoite 

 

6 Säännönmukaiset tietolähteet  

Tietoja kerätään henkilöltä itseltään esimerkiksi tapahtumiin ja kilpailuun osallistumisen yhteydessä 

lomakkeen muodossa. Henkilö voi halutessaan osallistua ainoastaan kilpailuun ja olla luovuttamatta 

tietojaan Yhteystietorekisteriä varten. Julkiset tietolähteet, kuten kuntien verkkosivut, 

kaupparekisteriotannat ja kaupalliset tietolähteet. Humanan yhteistyökumppaneiden yhteystiedot tilaaja-

asiakassuhteista, kuten kunnista ja kuntayhtymistä. 

 

Humanan palveluiden loppuasiakkaiden yhteystietoja ei tallenneta tähän yhteystietorekisteriin. 

 



7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset  

Rekisterinpitäjä ei luovuta säännönmukaisesti henkilöihin liittyviä tietoja kolmansien osapuolien 

käyttöön.  

 

8 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle  

Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

 

9 Rekisterin suojauksen periaatteet  

 

Aineisto säilytetään sähköisessä rekisterissä. Järjestelmän käyttö perustuu käyttäjille myönnettyihin 

käyttäjäkohtaisiin käyttöoikeuksiin. Oikeudet näiden tietojen käsittelyyn myönnetään rekisterinpitäjän 

viestinnälle sekä markkinointiin osallistuville esihenkilöille ja asiantuntijoille. Tietoverkko ja IT-laitteet, 

joilla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muin teknisin toimenpitein, kuten salaamalla 

järjestelmään tallennetut henkilötiedot. 

 

10 Tietojen säilytysaika 

 

Henkilötietoja säilytetään tietojen käyttötarkoituksen edellyttämä aika, tai kunnes tiedot todetaan 

vanhentuneeksi tai muuten alkuperäiseen käyttötarkoitukseen sopimattomaksi. Tietoja säilytetään 

enintään 5 vuotta niiden keräämisestä, jonka jälkeen ne päivitetään tai poistetaan. Tietojen ajantasaisuus 

varmistetaan erillisellä säännöllisellä prosessilla. 

 

 

11. Rekisteröidyn oikeudet  

 

Rekisteröitynä sinulla on tietosuoja-asetuksen mukainen oikeus pyytää sinusta kerättyjä tietoja 

nähtäville sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista, poistamista tai pyytää käsittelyn 

rajoittamista sekä vastustaa tietojen käsittelyä. Sähköisten tietojen osalta rekisteröidyllä on oikeus saada 

kerätyt tiedot siirretyksi sähköisesti järjestelmästä toiseen.  

 

Tietojen tarkastus- ja korjauspyynnöt tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen: 

Humana, PL 27, 60101 Seinäjoki 

 

Henkilötietojen käsittely ei lähtökohtaisesti perustu rekisteröidyltä saatuun suostumukseen. Kerran 

annettu suostumus on kuitenkin aina mahdollista peruuttaa. Suostumuksen peruuttaminen ei kuitenkaan 

aina estä henkilötietojen käsittelyä, jos tietojen käsittelylle on olemassa muu tietosuoja-asetuksen 

sallima peruste. 

 

Laki sähköisen viestinnän palveluista takaa rekisteröidyille yhteisöille myös oikeuden kieltäytyä 

suoramarkkinoinnista. 

 

 

12 Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle 

 

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuoja-asioita valvovalle viranomaiselle. Toimivaltainen 

EU:n tietosuoja-asetuksen mukainen valvontaviranomainen on Suomessa tietosuojavaltuutetun toimisto, 

jonka tavoittaa verkkosivuilta www.tietosuoja.fi 

 

13 Automaattinen päätöksenteko tai profilointi 

 

Rekisteriin tallennettuihin henkilötietoihin ei kohdisteta automaattista päätöksentekoa tai profilointia. 

 

http://www.tietosuoja.fi/


14 Tietojen käyttötarkoituksen muutoksesta on ilmoitettava rekisteröidylle 

 

Jos rekisterinpitäjä aikoo käsitellä henkilötietoja edelleen muuhun tarkoitukseen kuin siihen, johon 

henkilötiedot alun perin kerättiin, on rekisterinpitäjän tietosuoja-asetuksen mukaisesti ilmoitettava 

rekisteröidylle ennen kyseistä jatkokäsittelyä tästä muusta tarkoituksesta ja annettava kaikki 

asiaankuuluvat lisätiedot tietosuoja-asetuksen mukaisesti. 

 

 


