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Tietosuojaseloste - Ykköstorjunta Oy 
Päivitetty 27.02.2021 
 
Rekisterinpitäjä  
Ykköstorjunta Oy (1761274-0), Espoo 
 
Rekisteriasioita hoitava henkilö 
Kare Tennilä, info@ykkostorjunta.fi, 0400606980 
 
Rekisterin nimi 
Ykköstorjunta Oy:n asiakasrekisteri ja markkinointirekisteri 
 
Rekisterien käyttötarkoitus 
Ykköstorjunta Oy:n asiakas- ja markkinointirekistereihin kerätään tietoja, jotka ovat tarpeellisia palvelun 
tuottamiseksi, asiakassuhteen hoitamiseksi ja ylläpitämiseksi, mukaan lukien laskutus.  

Käsittelemme rekistereissä, sekä nykyisten, että potentiaalisten asiakkaidemme tietoja. 

Käytämme rekistereitä Ykköstorjunta Oy:n ja asiakkaan väliseen markkinointiin. Tietoja käytetään esimerkiksi 
sähköiseen markkinointiin, kuten uutiskirjeiden, sekä muiden tiedotteiden lähettämiseen. 
 
Rekisterin tietosisältö 
Rekistereihin tallennettavia tietoja ovat esimerkiksi: henkilön nimi, asema, yritys/organisaatio, yhteystiedot (osoite, 
puhelinnumero, sähköpostiosoite), www-sivustojen osoitteet, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen liittyvät tiedot.  

Tietojen käsittelyn perusteena on oikeutettu etu ja lakisääteiset velvoitteet. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain 
sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.  
 
Säännönmukaiset tietolähteet 
Rekisteri syntyy asiakkailta saaduista tiedoista. Tietoja saadaan Ykköstorjunta Oy:n ylläpitämien verkkosivujen kautta, 
www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, 
sopimuksissa, asiakastapaamisissa ja muissa tilanteissa, joissa asiakas luovuttaa tietojaan. 

Rekistereihin voidaan kerätä tietoja myös julkisista lähteistä kuten verkkosivuilta. Tietoja voidaan saada myös 
hakemistopalveluista ja muilta yrityksiltä. 
 
Tietojen luovuttaminen 
Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu 
asiakkaan kanssa. 

Henkilötietojen käsittelyyn liittyen tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 
tahoille (esim. pilvipalvelut), jotka ovat sitoutuneet noudattamaan yleisen tietosuoja-asetuksen vaatimuksia tavoilla, 
joilla varmistetaan riittävä tietosuoja henkilötietojen käsittelylle. 
 
Tietojen suojaus ja säilytys 
Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä. 
Tietokantoihin pääsevät käsiksi vain ne rekisterinpitäjän palveluksessa olevat henkilöt, jotka tarvitsevat tietoja 
työtehtävissään. 

Säilytämme henkilötietoja niin kauan kuin se on tiedon käyttötarkoituksen vuoksi tarpeellista. 
Markkinointitarkoituksiin käsiteltävää tietoa säilytetään toistaiseksi. 

Arvioimme tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sovellettava lainsäädäntö huomioiden. 
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Rekisteröidyn oikeudet 
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen 
virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. 

Rekisterissä olevalla henkilöllä on myös oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä 
("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet pyytää 
henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tietyissä tilanteissa.  

Kaikki rekisteritietojen tarkastusta, oikaisua ja poistamista koskevat pyynnöt tulee lähettää Ykköstorjunta Oy:lle 
kirjallisena ja allekirjoitettuna. 
 
Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen 
Tehdessämme muutoksia tähän selosteeseen päivitämme uuden selosteen sivustollemme ja merkitsemme myös 
päivityksen ajankohdan. 
 
 
Lue lisää 
Tietoa tietosuojasta: Tietosuojavaltuutetun toimiston 
Suomen Yrittäjät ry: Tietosuojaopas 
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