TIETOSUOJASELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §
Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen
täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä.

1a
Rekisterinpitäjä

Laatimispäivä

8.8.2017

Nimi

LPOnet Oy Ab
Osoite

Linnunrata 6, 07900 Loviisa
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

puh vaihde 019-50581
Nimi
2
Åminne
Yhteyshenki- Mats
Osoite
lö rekisteriä Linnunrata 6, 07900 Loviisa
koskevissa
asioissa
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

3
Rekisterin
nimi
4
Henkilötietojen käsittelyn
tarkoitus

LPOnetin suoramarkkinointirekisteri

5
Rekisterin
tietosisältö

Rekisterissä voi alla kaikki tai osa ao. tiedoista:
Rekisteröidyn henkilön ja/tai yrityksen nimi, ikä tai syntymävuosi, sukupuoli, äidinkieli, arvo tai
ammatti, postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumerot, tiedot suoramarkkinointiluvista ja -kielloista,
toivotut yhteydenpitomuodot, yksi rekisteröityä koskeva muu tunnistetieto, tietojen muutostiedot, sekä
seuranta ko. henkilöiden kanssa sovituista asioista.

6
Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään osallistuttaessa LPOnetin erilaisiin markkinointikilpailuihin tai -arpajaisiin,
markkinointikampanjoihin, tutkimuksiin ja kyselyihin tai muihin vastaaviin sekä muutoin suoraan
rekisteröidyltä itseltään. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös LPOnetin asiakasrekisteristä,
LPOnetin kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden rekistereistä, Postin, Maanmittauslaitoksen
ja Väestörekisterikeskuksen osoitepalvelusta, ASML Suomen Asiakkuusmarkkinointiliiton
ylläpitämästä kieltorekisteristä sekä muista vastaavista julkisista ja yksityisistä rekistereistä.

Henkilötietoja käytetään LPOnetin ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden sekä sen
osakkuusyhtiöiden ja yhteistyökumppaneiden suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun
suoramarkkinointiin, mielipide-, tai markkinatutkimukseen, tai muihin näihin rinnastettaviin
osoitteellisiin lähetyksiin. Rekisterin tiedot käsitellään ensisijaisesti sisäisesti LPOnet Oy Ab:ssa.
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7
Rekisteriä ei ensisijaisesti luovuteta. LPOnet voi kuitenkin luovuttaa henkilötietoja voimassaolevan
Tietojen
lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa esimerkiksi viranomaisille.
säännönmukaiset
luovutukset

8
Tietojen
siirto
EU:n tai
ETA:n
ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, mikäli se ei ole tarpeellista, esimerkiksi palvelun
teknisen toteuttamisen vuoksi. Mikäli tietoja siirretään, LPOnet Oy Ab huolehtii tietosuojan riittävästä
tasosta lain edellyttämällä tavalla.

9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

A Manuaalinen aineisto

Aineistot säilytetään luottamuksellisina LPOnetin lukituissa tiloissa ja tilapäisesti henkilöstön
valvomina listoina. Rekisteriin pääsevillä henkilöillä on vaitiolovelvollisuus liittyen kaikkiin rekisterin
tietoihin. Rekisteri on tarkoitettu vain LPOnetin sisäiseen käyttöön.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Aineistot säilytetään LPOnetin suojatulla tietoverkkolevyllä ja/tai LPOnetin suojatuissa tietokoneissa.
Rekisteriin pääsevillä henkilöillä on vaitiolovelvollisuus liittyen kaikkiin rekisterin tietoihin.
Viestintäverkkojen suojauksessa noudatetaan sähköisen viestinnän tietosuojalakia ja
Viestintäviraston määräyksiä. Rekisteri on tarkoitettu vain LPOnetin sisäiseen käyttöön.

10
Tarkastusoikeus

Pääsääntöisesti jokaisella on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin talletetut tietonsa.
Tarkastuspyyntö on lähetettävä kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:
LPOnet Oy Ab
PL 69
07901 Loviisa

11
Oikaisupyyntö on lähetettävä kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:
Oikeus vaatia
tiedon
LPOnet Oy Ab
korjaamista PL 69
07901 Loviisa

12
Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja
suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetuktimuksia
varten.
Kieltoilmoitukset tulee lähettää osoitteeseen : asiakaspalvelu@lponet.fi

