
 
 

Tietosuoja- ja rekisteriseloste 

Tämä on Originator Oy henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) 

mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Viimeisin muutos 3.8.2020. 

1. Rekisterin pitäjä  

Yrityksen yhteystiedot: 

ORIGINATOR OY 

Paanakatu 2 

15150 Lahti 

 

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö  

Oskari Hentilä 

etunimi.sukunimi@originator.fi 

ORIGINATOR OY 

Paanakatu 2 

15150 Lahti 

3. Rekisterin nimi: 

ORIGINATOR OY kerää henkilötietoja seuraaviin rekistereihin: 

Asiakasrekisteri 

Markkinointirekisteri 

Toimittajarekisteri 

Työnhakijarekisteri 

4. Oikeusperuste sekä henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja säilytysaika 

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

yksi tai useampi seuraavista: 

 

• henkilön suostumus (suoramarkkinointilupa, työnhakijatietojen 

tallennuslupa) 

• sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena (tiliasiakassopimus, 

verkkotilaus, yhteistyösopimus) 

• rekisterinpitäjän oikeutettu etu asiakkuuden tai jonkin muun asiallisen ja 

merkityksellisen suhteen perusteella (asiakkuus, toimittajasuhde, 

työnhaku), tai lakisääteinen velvollisuus (kirjanpitolaki, verolait) säilyttää 

tositeaineistoa. 



 
 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yksi tai useampi seuraavista: 

• Olemassa olevien sekä potentiaalisten asiakassuhteiden hallintaan, 

hoitamiseen, ylläpitoon ja kehittämiseen 

• Viestinnän ja markkinoinnin kohdentamiseen 

• Palveluiden tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen 

• Palveluista ja tapahtumista tiedottamiseen ja markkinointiin 

• Koulutusten ja kurssien hallinnoimiseksi 

• Liiketoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen 

• Markkinatutkimuksiin sekä asiakaspalautteen ja 

asiakastyytyväisyystietojen keräämiseen ja raportointiin.  

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin. 

Asiakas-, markkinointi-, toimittaja- ja työnhakijarekisteriin kerättyjä tietoja säilytetään vain 

niin kauan kuin niitä voidaan pitää tarpeellisina niiden tässä tietosuojaselosteessa kuvatun 

käyttötarkoituksen kannalta. ORIGINATOR OY ja sen tietojen käsittelijät määrittelevät 

poistoajat ja poistamiskäytännöt sekä huolehtivat vanhentuneiden ja tarpeettomien tietojen 

poistamisesta. 

Työnhakijan ilmoittamia tietoja säilytämme rekrytointiprosessin ajan sekä talletamme ne 

korkeintaan yhdeksi vuodeksi mahdollisia tulevia yhteydenottoja varten. Työsuhteen 

syntyessä säilytämme hakijatiedot koko työsuhteen ajan. 

5. Rekisterin tietosisältö 

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: 

Yhteystiedot: Nimi, osoite, puhelinnumero, sähköposti 

Laskutustiedot 

Ostohistoria 

IP-osoite 

Työnhakijatietojen yhteydessä yhteystietojen lisäksi syntymäaika, ansioluettelo ja 

palkkatoive 

Tietojärjestelmät ovat suojattuja asianmukaisilla virustorjuntaohjelmilla ja palomuureilla. 

6. Säännönmukaiset tietolähteet 

Saamme tietoja ensisijaisesti suoraan rekisteröidyltä itseltään tai rekisterinpitäjän 

verkkosivujen evästeiden avulla. Lisäksi henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää tässä 

tietosuojaselosteessa kuvattuja käyttötarkoituksia varten myös julkisesti saatavilla olevista 

lähteistä ja viranomaisilta tai muilta kolmansilta osapuolilta saatujen tietojen perusteella 

sovellettavan lainsäädännön rajoissa. Tällainen tietojen päivittäminen suoritetaan 

manuaalisesti tai automaattisin keinoin. 

 



 
 

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

Henkilötietoja voidaan luovuttaa ja siirtää henkilötietojen käsittelyn tarkoitukseen 

rekisterinpitäjän ja sen tytäryhtiöiden palveluntuottajille, sekä rekisterinpitäjän tytäryhtiöille. 

Mainituilla henkilötietojen käsittelijöillä ei ole oikeutta käsitellä henkilötietoja muutoin kuin 

rekisterinpitäjän lukuun 

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, ellei se ole 

ORIGINATOR OY:n tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi 

tarpeellista. Voimassa olevan lainsäädännön edellyttämin tavoin tietoja voidaan luovuttaa 

viranomaisille. 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet 

Tietojärjestelmillä tallennettavat ja käsiteltävät tiedot ovat rajattujen ja nimettyjen 

henkilöiden käytettävissä. Työntekijöiden lisäksi myös verkkopalvelun ylläpitäjillä on pääsy 

henkilörekisteriin. Verkkopalvelun ylläpitäjien kanssa on tehty tietojenkäsittelysopimus, 

jossa on määritelty, miten he voivat käsitellä tietoja. Käyttö edellyttää kirjautumista 

tietojärjestelmään omalla henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla. 

Tietojärjestelmät ovat suojattuja asianmukaisilla virustorjuntaohjelmilla ja palomuureilla. 

Manuaaliset henkilötietoja sisältävät asiakirjat suojataan asiattomalta pääsyltä ja laittomalta 

käsittelyltä (esim. hävittäminen, muuttaminen tai luovuttaminen). Jokainen käsittelijä voi 

käsitellä vain niitä henkilötietoja, joita hän tarvitsee työtehtävissään. 

9. Rekisteröidyn oikeudet 

Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojensa käyttämistä sähköiseen suoramarkkinointiin 

hyödyntämällä uutiskirjeessä tai muussa sähköisessä viestissä olevaa tilauksen 

peruutuslinkkiä tai kieltolinkkiä tai ottamalla kirjallisesti yhteyttä kohdassa 2 mainittuun 

rekisterinpitäjän edustajaan. 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on tallennettu rekisteriin sekä 

tarvittaessa vaatia rekisterinpitäjää oikaisemaan tai täydentämään rekisterissä oleva itseään 

koskeva tieto. Rekisteröity on itse vastuussa antamiensa tietojen oikeellisuudesta. 

Rekisteröidyn tulee ilmoittaa, mikäli rekisteröidyn antamiin tietoihin tulee muutoksia. 

Rekisterinpitäjä voi korjata virheellisen tiedon myös oma-aloitteisesti saatuaan virheellisestä 

tiedosta tiedon. 

Rekisteröitynä sinulla on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus vastustaa tai pyytää 

tietojesi käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä 

valvontaviranomaiselle sekä lisäksi pyytää tietojesi poistamista tai tietojen siirtämistä 

järjestelmästä toiseen. Kaikki rekisteröidyn pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti kohdassa 2 

mainitulle rekisterinpitäjän edustajalle. 

 

 



 
 

Edellä mainituissa tapauksissa lähetä meille yhteystiedoillasi ja allekirjoituksellasi varustettu 

kirjallinen pyyntö, jossa määrittelet, mitä toimenpiteitä haluat tehtävän. Toimita pyyntösi 

viitteellä ”Tietosuojapyyntö”. 

Tietosuojapyyntöön pyrimme vastaamaan niin pian kuin mahdollista ilman aiheetonta 

viivästystä mutta viimeistään kuukauden kuluttua Tietosuojapyynnön vastaanottamisesta. 

10. Tietoturva 

Meidän verkkosivustomme on rakennettu tietoturvalliseksi. Käytämme suojattua SSL-

yhteyttä, palomuureja ja sivustoon kirjautuminen on salasanojen ja käyttäjätunnusten takana. 

Sivustolle suoritetaan säännölliset päivitykset, mikä vahvistaa sivuston tietoturvaa. 

11. Evästeet 

Sivustollamme on evästeitä, jotka keräävät tietoa verkkosivustomme käyttäjistä. 

Evästeet mahdollistavat esimerkiksi Google Analyticsin ja Facebookin markkinoinnin 

seurannan. Näiden tietojen avulla pyrimme parantamaan verkkosivustoamme ja 

kohdentamaan markkinointia onnistuneemmin. Evästeet voi ottaa pois käytöstä oman 

selaimesi asetuksista, jolloin käyntiäsi verkkosivustollamme ei voi seurata. 

12. Voidaanko tätä tietosuojaselostetta muuttaa? 

Pidätämme oikeuden muuttaa tietosuojaselostetta palveluiden kehityksen, sekä 

lainsäädännön ja prosessiemme muutosten perusteella. 

Päivitetty: 3.8.2020 

 


