Printmix Oy:n markkinointirekisteri
1. REKISTERINPITÄJÄ
Printmix Oy
Y-tunnus 2182268-7
Konalantie 6-8, 00370 Helsinki
puh. 020 710 9510
Rekisteriasioiden yhteyshenkilöt
Tietosuojavastaava
Tarja Trogen
Tietosuojavastaava
Mika-Matti Trogen
rekisteri@lehtimainos.info
2. REKISTERÖIDYT
Printmix Oy:n asiakkaat ja asiakkaiden yhteyshenkilöt
3. REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE JA KÄYTTÖTARKOITUS
Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on asiakkaan ja Printmixin välinen asiakassuhde,
rekisterinpitäjän oikeutettu etu, asiakkaan suostumus, asiakkaan antama toimeksianto tai muu asiallinen yhteys.
Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:
• Asiakkaiden rekisteröinti
• Sähköinen ja muu asiakasviestintä
• Asiakkuuteen kuuluvien palvelujen ja etujen tarjoaminen
• Asiakaspalvelun ja toiminnan toteuttaminen ja kehittäminen
• Markkinointirekisteriä käytetään Printmix Oy:n:n tuotteiden, palveluiden ja tapahtumien
suoramarkkinointiin ja näihin rinnastettaviin toimiin.
4. REKISTERIIN TALLENNETTAVAT TIEDOT
		
Yrityksen perustiedot:
- toimialatiedot
- yrityksen yhteystiedot
Henkilötiedot:
- nimi
- puhelinnumero
Asiakas tiedot:
- suhdetta koskevat tiedot
- asiakkuuden päättäminen ja siihen liittyvät syyt
- laskutus- ja maksutiedot
- tuote ja tilaustiedot
- yhteydenotot
5. REKISTERISSÄ OLEVAN OIKEUDET
Rekisterissä olevalla on oikeus tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.
Jos tiedoissa havaitaan virheellisyyksiä tai puutteita, reksiterissä oleva voi pyytää meitä korjaamaan
tai täydentämään tiedot oikeiksi.
Rekisterissä olevalla on oikeus koska tahansa vastustaa tietojen käsittelyä.
Mikäli rekisterissä oleva kokee, että tietojensa käsittely ei ole tarpeen tehtäviemme
kannalta, rekiterissä olevalla on oikeus pyytää poistamaan kyseiset tiedot.
Printmix Oy käsittelee poistopyynnön. Käsittelyn jälkeen poistamme tiedot tai ilmoitamme eritellyn
syyn miksi tietoja ei ole poistettu. Mikäli olet eri mieltä ratkaisustamme, sinulla on oikeus tehdä
valitus tietosuojavaltuutetulle.

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Rekisterin tärkeimpinä tietolähteinä ovat viranomaisrekisterit kuten kaupparekisteri, yhdistysrekisteri
ja säätiörekisteri. Lisäksi tietoa kerätään yrityksiltä suoraan tai niiden julkaisuista.

7. TIETOJEN LUOVUTUKSET
Rekisterinpitäjä ei luovuta henkilötietoja ulkopuolisille.
Tietoja luovutetaan vain Printmix Oy:n omassa organisaatiossa.
Mikäli fuusioimme tai muutoin järjestelemme toimintaamme, käyttäjän henkilötietoja
voidaan luovuttaa uuden organisaation sisällä.
Tietoja ei siirretä Euroopan talousalueen ulkopuolelle . Ainoastaan siinä tapauksessa jos se on henkilökunnan tai
alihankkijan toiminnan kannalta välttämätöntä.
8. REKISTERITIETOJEN KÄSITTELYN KESTO
Rekisteritietoja käsitellään niin kauan kuin asiakkuus on voimassa.
Asiakasyritykseen liittyvien henkilöiden tiedot poistetaan 5 vuoden kuluttua asiakkuuden päättymisestä.
9. REKISTERITIETOJEN KÄSITTELIJÄT
- Printmix Oy:n henkilökunta
- Voimme myös ulkoistaa reisteritietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle esim. alihankkijalle,
jolloin takaamme, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön
mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.
10. EVÄSTEET JA SELAILUN SEURANTA
Printmix Oy ei käytä toiminnassaan evästeitä tai selailun seurantaa.
11. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
- Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä.
- Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla.
- Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin oikeutettuja käyttäjiä ovat vain tietyt,
ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät.
- Rekisterin käyttö on suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin sekä käyttöoikeuksin
- Rekisteri sijaitsee yrityksen palvelimella.
- Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.
- Rekisteristä otetaan säännöllisesti varmuuskopiot.

