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Rekisterinpitäjä
Italian Trade Connections (ITC)
Y-tunnus: 2424104-4
Osoite: Väli-Henttaantie 4, 02200 Espoo
Puhelin: 0451280782

Rekisteriasioita hoitava henkilö ja yhteystiedot
Päivi Korjonen.
Yhteydenotot osoitteeseen paivi.korjonen@italiantradeconnections.com

Rekisterin nimi
ITC suoramarkkinointirekisteri

Keiden tietoja käsittelemme
Asiakkaat
Potentiaaliset asiakkaat
Yhteistyökumppanit ja potentiaaliset yhteistyökumppanit

Mistä saamme tiedot
Asiakkaita koskevat tiedot saadaan asiakkaan suostumuksella häneltä itseltään. Potentiaalisten asiakkaiden
tiedot saadaan suostumuksella häneltä itseltään verkkosivustovierailun yhteydessä tai muun
henkilökohtaisen tai digitaalisen vuorovaikutuksen yhteydessä.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
ITC:n suoramarkkinointirekisterin henkilötietoja käsitellään palveluiden tuottamiseen ja asiakassuhteen
hoitamiseen. Henkilötietoja käsitellään myös liiketoiminnan kehittämiseen ja suunnittelemiseen, tilastointiin
sekä palvelun käytön tutkimiseen ja palvelun kehittämiseen. Henkilötietojasi voidaan käsitellä soveltuvan
lainsäädännön sallimin tavoin ITC:n ja sen kulloinkin voimassa olevien kampanjoiden
markkinointitarkoituksiin, mukaan lukien suoramarkkinointi, mielipide- ja markkinatutkimukset. Tietoja ei
lähtökohtaisesti luovuteta muille.

Rekisterin tietosisältö
Käsittelemme ainoastaan niitä tietoja, joita itse toimitat meille, esimerkiksi:
Etu- ja sukunimi
Yritys
Sähköpostiosoite

Sähköisten palveluiden ja sisältöjen hyödyntämistä koskevat tiedot (esim. uutiskirjeen tilaus), rekisteröidyn
selaimen rekisterinpitäjän palvelimelle lähettämät tekniset tiedot (esim. IP-osoite, selain, selainversio, sivu,
jolta rekisteröity on siirtynyt sivuillemme) sekä rekisteröidyn selaimelle lähetetyt evästeet ja niihin liittyvät
tiedot, mikäli evästeisiin liitetään henkilötietoja.

Tietojen luovutukset
Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin ITC: n ulkopuolelle.
Tietoja voidaan valikoidusti luovuttaa rekisterinpitäjän toimeksiantaman kolmannen osapuolen
kohdennettuun markkinointikampanjaan. Tietojen omistus ei siirry rekisterinpitäjältä kolmannelle
osapuolelle eikä kolmannella osapuolella ole oikeutta tietojen toimeksiantoa laajempaan käyttöön. Milloin
mahdollista, olemme valinneet tietojesi säilytyspaikaksi tietoturvalliset, Euroopassa sijaitsevat
palvelinkeskukset.
Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Käytämme
säännönmukaisesti seuraavia palveluntarjoajia:
-

Google
MailChimp
Microsoft

Jotkin edellä mainituista palveluntarjoajista saattavat varmuuskopioida tietoja EU/ETA-alueen ulkopuolelle
Yhdysvaltoihin. Tiedot varmuuskopioidaan, jotta tietosi olisivat turvassa myös tilanteissa, joissa pääasialliset
palvelimet menevät epäkuntoon.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötietojesi turvallinen käsittely on meille tärkeää. Käytämme seuraavia suojatoimia tietojesi
turvallisuuden varmistamiseksi.
Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös
suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla.
Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään
vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät.
Rekisterin käyttö on suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin sekä käyttöoikeuksin.
Rekisteristä otetaan säännöllisesti varmuuskopiot.

Oikeutesi
Sinulla on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen:
paivi.korjonen@italiantradeconnections.fi
Tarkastusoikeus
Sinulla on oikeus tarkistaa sinusta tallentamamme henkilötiedot. Mikäli havaitset tiedoissasi virheellisyyksiä
tai puutteita, voit pyytää meitä korjaamaan tai täydentämään tiedot oikeiksi.

Vastustamisoikeus
Sinulla on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, mikäli koet, että olemme käsitelleet
henkilötietojasi lainvastaisesti tai että meillä ei ole oikeutta käsitellä joitain henkilötietojasi.
Suoramarkkinointikielto
Voit milloin tahansa kieltää meitä käyttämästä tietojasi suoramarkkinointiin. Emme koskaan myy tai
muutoin luovuta henkilötietojasi muille tahoille, jotta nämä voisivat kohdistaa suoramarkkinointia sinuun.
Hankimme verkkomainontaa mm. Facebookilta ja Googlelta. Nämä yhtiöt eivät kuitenkaan koskaan saa
henkilötietojasi eikä tällaisessa mainonnassa ole kyse suoramarkkinoinnista, vaan se perustuu evästeisiin.
Katso tarkemmin kohta evästeet.
Poisto-oikeus
Mikäli koet, että joidenkin sinua koskevien tietojen käsittely ei ole tarpeen tehtäviemme kannalta, sinulla
on oikeus pyytää meitä poistamaan kyseiset tiedot. Käsittelemme pyyntösi, jonka jälkeen joko poistamme
tietosi tai ilmoitamme sinulle perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

Rekisteriselosteen päivitys
ITC kehittää liiketoimintaansa jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden päivittää tätä rekisteriselostetta.
Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. ITC suosittelee rekisteröityjä tutustumaan
rekisteriselosteen sisältöön säännöllisesti.

