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

1a
Rekisterinpitäjä

Laatimispäivä

12.09.2017

Nimi

Mainostoimi Art & Ico Oy (MArkkinointitoimisto Artico)
Osoite

Kärsämäentie 35, Turku
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

Postiosoite: Jarrilantie 4, 21120 Raisio, s-posti: milja.porra@artico.fi
Nimi
2
Porra
Yhteyshenki- Milja
Osoite
lö rekisteriä Jarrilantie 4, 21120 Raisio
koskevissa
asioissa
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
milja.porra@artico.fi

3
Rekisterin
nimi
4
Henkilötietojen käsittelyn
tarkoitus

Asiakasrekisteri

5
Rekisterin
tietosisältö

Rekisteri pitää sisällään seuraavat henkilötiedot:
Etu- ja sukunimi
Titteli tai toimenkuva
Sähköpostiosoite
Yrityksen osoite
Puhelinnumero

Henkilötietoja kerätään asiakasviestintään sekä asiakasyrityksille että Articon omaan viestintään.
Kysymys voi olla viestinnästä nykyisille asiakkaille tai uusasiakashankinnasta.
Henkilötietoja voidaan hyödyntää myös asiakasyritystemme asiakastiedon keräämiseen. Tällöin on
aina kyseessä asiakkaaltamme saadut kontaktitiedot.

Tiedoissa voi olla myös henkilöltä puhelimitse kerättyä tietoa. Tiedot pitävät sisällään
asiakasyhteistyöhön liittyviä asioita tai ne ovat henkilön työnantajan tai yrityksen toimintaan liittyviä
tietoja.

6
Säännönmukaiset tietolähteet

Keräämme henkilötietoja kolmella tavalla:
- Tiedot ovat meidän omasta asiakasrekisteristämme
- Asiakasyrityksemme toimittavat meille tietoja omasta asiakasrekisteristään
- Ostamme yhteystietoja kontaktitietoja niitä myyviltä yrityksiltä
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7
Tietojen
säännönmukaiset
luovutukset

2

Meillä annettuja ja meidän keräämiämme asiakastietoja luovutetaan eteenpäin vain niille asiakkaille,
joilta olemme asiakasrekisterin saaneet tai jonka toimeksiannosta olemme henkilötiedot hankkineet.
Jos henkilötietoja käytetään esimerkiksi uutiskirjeiden postitukseen, on vastaanottajalla mahdollisuus
poistua listalta, eikä häntä sinne uudelleen lisätä. Jos kyseessä on asiakastiedon keruu, saa
haastateltava aina tiedon minkä yrityksen tiedon keruusta on kysymys. Sama koskee myös
sähköisesti täytettäviä kyselyitä. Kyselyillä kerättävää tietoa ei jaeta kolmansille osapuolille. Jos
asiakkaan antamaa suullista lausuntoa käytetään markkinointitarkoituksiin, saa hän ja hänen
edustamansa yritys aina loppullisen tekstin kommentoitavakseen ja hyväksyttäväkseen ennen
referenssikommentin käyttöä.

8
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
Tietojen
siirto
EU:n tai
ETA:n
ulkopuolelle
9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

A Manuaalinen aineisto

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Kaikki rekisterit ovat meillä sähköisessä muodossa. Niiden tallennus on suojattu aina salasanoin
sekä projektin hallinnan tiedostoissa että dokumentaatiossa. Näin ulkopuolisilla ole mahdollistuutta
päästä käsiksi Articon hallussa oleviin asiakasrekistereihin ja niissä oleviin tietohin. Koska oma
organisaatiomme on pieni ja kaikki prosessissa mukava olevat voivat tarvita kyseisiä tietoja, on
ainakin vielä kaikilla pääsy dokumentaatiossa oleviin rekistereihin. Asiakaan materiaaleja
käsiteltäessä ovat salasanat vain kyseisessä projektissa työskentelevillä ja rekisterin pitäjällä.

