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REKISTERIN NIMI JA REKISTERÖIDYT
Human League markkinointi- ja asiakasrekisteri sekä valmennusrekisteri. Käsittelemme
rekisterissä asiakkaidemme sekä potentiaalisten asiakkaidemme ja näiden edustajien
henkilötietoja.
REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS
Käytämme tietoja asiakassuhteen hoitoon ja markkinointitarkoituksiin. Käsittelyperusteemme on
markkinoinnin osalta oikeutettu etu ja asiakassuhteen hoidon osalta sinun ja meidän välisemme
sopimuksen täytäntöönpano. Lähetämme sinulle myös suostumuksesi perusteella sähköisiä
suoramarkkinointiviestejä. Keräämme, säilytämme ja käsittelemme henkilötietoja vain ennalta
määriteltyihin tarkoituksiin. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.
REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:
Nimi
Yritys
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite
Titteli
Osoitetiedot
Tilaus-, laskutus- ja toimitustiedot
Evästeiden kautta kerättävät tiedot
REKISTERIN TIETOLÄHTEET
Keräämme tiedot palvelun tilaamiseen tai käyttöön, viestintään, sosiaaliseen mediaan sekä
muuhun asiointiin liittyvistä tapahtumista, joissa luovutat tietojasi. Keräämme Google Analyticspalvelun avulla verkkosivustomme kävijätietoa, jotta voisimme kehittää sivustoamme paremmaksi
ja kohdentaa sivustomme kävijöille relevanttia markkinointia. Tiedot tallentuvat automaattisesti
rekisteriin käyttäjän jättäessä tiedot verkkosivuillamme.
MILLÄ PERUSTEELLA KÄSITTELEMME TIETOJASI
Huolehdimme siitä, että meillä on aina lain edellyttämä peruste henkilötietojesi käsittelemiselle.
Käsittelemme tietoja sopimusten täyttämiseksi ja valmistelemiseksi (esim. palveluidemme
tuottaminen ja toimittaminen, asiakashallinta, asiakaspalautteen käsittely) sekä oikeutetun
etumme perusteella (esim. suoramarkkinointi asiakkaillemme ja palveluidemme tuotekehitys).
Suostumuksellasi saatamme käyttää sähköpostiosoitettasi uutis- ja markkinointikirjeiden
lähettämiseen tai käsitellä suostumuksesi perusteella muita tietojasi. Mikäli käsittelemme tietojasi
vain suostumuksen perusteella, voit peruuttaa antamasi suostumuksen milloin tahansa.
HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYS
Säilytämme rekisteröityjä tietoja vain niin kauan, kun se on tarpeen tässä selosteessa määriteltyjen
käyttötarkoitusten toteuttamiseksi. Vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot hävitämme
asiaankuuluvalla tavalla. Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on

tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa koskevien vastuiden toteuttamiseksi.
Tarpeettomat tiedot poistetaan säännönmukaisesti.
TIETOJEN LUOVUTUS JA TIETOJEN SIIRTO EU:N ja ETA:n ULKOPUOLELLE
Tietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle markkinointitarkoituksiin. Tietoja voidaan siirtää EU:n
tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle henkilötietolain sallimalla tavalla.
REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Noudatamme rekisterin käsittelyssä huolellisuutta ja tietojärjestämien avulla käsiteltävät tiedot
suojataan asianmukaisesti. Huolehdimme siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimen
käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään
luottamuksellisesti.
TARKASTUSOIKEUS
Sinulla (rekisteröidyllä) on oikeus tarkastaa, mitä sinua koskevia henkilötietoja
asiakasrekisteriin on tallennettu ja miten henkilötietojasi käsitellään. sinulla on oikeus
soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa:
• saada tieto henkilötietojen käsittelystä
• saada pääsy omiin tietoihin ja tarkastaa itseä koskevat käsittelemämme henkilötiedot
• vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä
• vaatia henkilötietojen poistamista
• peruuttaa suostumus ja vastustaa henkilötietojen käsittelyä siltä osin, kuin henkilötietojen
käsittely perustuu annettuun suostumukseen
• vastustaa henkilötietojen käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseen liittyvällä
perusteella siltä osin kuin henkilötietojen käsittelyperusteena on oikeutettu etumme
• vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista.
Mikäli haluat tarkistaa itsestäsi tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, lähetä pyyntösi
osoitteeseen info@humanleague.fi. Human League pyrkii vastaamaan pyyntöihisi 1 kuukauden
sisällä pyynnön esittämisestä. Voimme pyytää sinua tarvittaessa todistamaan henkilöllisyytesi
ennen pyynnön käsittelemistä.

