Jetmasters Oy:n asiakas- ja markkinointirekisterin tietosuojaseloste
Päivitetty 14.5.2018
Henkilötietolaki (523/1999)
1. Rekisterinpitäjä
Jetmasters Oy, Pakkastie 5, 87100 Kajaani. Y-tunnus 1086291-5
2. Yhteyshenkilö rekistereitä koskevissa asioissa
Toimitusjohtaja Kari Lahtinen, puh. +358 500 482243
3. Rekisterin nimi
Jetmasters Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietojen käsittelyn perusteena on rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välinen asiakassuhde, asiakkaan
suostumus, asiakkaan antama toimeksianto tai muu asiallinen yhteys kuten tuotteiden tai palvelujen
kohderyhmään kuuluminen. Rekisterin henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavissa käyttötarkoituksissa:





Myynnin, viestinnän ja markkinoinnin hoitaminen
Asiakassuhteen hoitaminen ja asiakaspalvelu
Asiakkuuksien analysointi ja muut Jetmasters Oy:n liiketoiminnan kehittämiseen liittyvät
tarkoitukset.
Asiakaspalautteen kerääminen ja käsittely

Tietoja voidaan käyttää myös Jetmasters Oy:n sisaryritysten palveluiden ja tuotteiden markkinointiin.
5. Rekisterin tietosisältö
Yritysasiakas- ja markkinointirekisterissä ylläpidetään Jetmasters Oy:n olemassa olevien ja mahdollisten
asiakasyritysten ja niiden yhteyshenkilöiden tietoja.
Rekisteriin voidaan tallentaa muun muassa seuraavanlaisia tietoja:







Asiakasyrityksen nimi
Yhteyshenkilön etu- ja sukunimi, asema yrityksessä ja yhteystiedot
Postituslistat
Tuotteiden ja palveluiden tarjoamiseen, ostamiseen, käyttämiseen ja kehittämiseen sekä
markkinointiin ja myyntiin liittyviä tietoja
Edellä yksilöityjen tietojen muutostietoja
Verkkokäyttäytymistä Jetmasters Oy:n verkkosivustoilla ja -palveluissa koskevia tietoja

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Tietoja saadaan ensisijaisesti seuraavista lähteistä:



Yrityksen ja yhteyshenkilön itse antamat tiedot esimerkiksi asiakkuuden rekisteröinnin yhteydessä,
tilaus- ja sopimusasiakirjoissa ja palautteissa
Jetmasters Oy, sisaryritykset, sidosryhmät ja ulkopuoliset palveluntuottajat, kuten
hakemistopalveluyritykset ja julkiset luettelot ja rekisterit

7. Henkilötietojen säilytysaika
Jetmasters Oy säilyttää henkilötiedot vain niin kauan kuin tietoja voidaan pitää tarpeellisina tässä
tietosuojaselosteessa kuvattujen käyttötarkoitusten kannalta, ellei tietojen säilyttäminen tätä pidempään
ole lain edellyttämää. Poistamme tiedot, kun niiden käsittelyyn ei ole enää oikeutettua perustetta.
8. Tietojen luovuttaminen
Jetmasters Oy:n yritysasiakas- ja markkinointirekisterin tietoja voidaan luovuttaa erikseen nimetyille
sopimuskumppaneille jotain tiettyä tehtävää (esim. laskutus tai markkinointi) varten sekä lakiin perustuen
viranomaisille.
9. Kuvaus rekisterin suojauksen periaatteista
Rekisterin käyttö on sallittu ainoastaan nimetyille henkilöille, joiden tehtävänä on myynti ja markkinointi tai
järjestelmän ylläpito ja hallinta. Järjestelmä on suojattu palomuurien ja muiden teknisten keinojen avulla.
Henkilötietojen käsittelyä voidaan ulkoistaa erikseen nimetyille ulkopuolisille palveluntarjoajille.
Palveluntarjoajat saavat käyttää henkilötietoja ainoastaan sovittujen palvelujen toteuttamiseen sovituin
ehdoin tässä selosteessa kuvatussa tarkoituksessa. Palveluntarjoajien kanssa tehdään kirjallinen sopimus.
10. Tarkastusoikeus
Rekisteröidyillä henkilöillä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot
lähettämällä tätä tarkoittava pyyntö rekisterinpitäjälle, kohdassa 2 mainitulle yhteyshenkilölle, kirjallisena.
Tarkistus on maksuton kerran kalenterivuodessa. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisteripitäjää
käsittelemästä häntä koskevia tietoja suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten.
11. Tiedon korjaaminen
Rekisteröityä pyydetään, saatuaan tiedon virheestä tai virheen itse havaittuaan, oma-aloitteisesti
oikaisemaan, poistamaan tai täydentämään rekisterissä oleva virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai
vanhentunut tieto lähettämällä viesti kohdassa 2 mainitulle yhteyshenkilölle.
12. Tietosuojaselosteen päivittäminen
Jetmasters Oy pidättää oikeuden päivittää tätä tietosuojaselostetta. Voimassaoleva versio on nähtävillä
Jetmasters Oy:n nettisivuilla www.jetmasters.fi.

