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Asiakkaat, yhteistyötahot sekä potentiaaliset asiakkaat

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on Packdesign ID:n asiakassuhteiden hoitaminen ja kehittäminen,
palveluiden suunnittelu ja kehittäminen, markkinointi ja suoramarkkinointi, laskutus, maksujen perintä sekä
tutkimusten ja kampanjoiden järjestäminen. Suoramarkkinointiin tietoja käytetään vain voimassa olevan
lainsäädännön mukaisesti. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramarkkinointiin.
Kuvaus rekisteröityjen ryhmästä
Rekisteri sisältää henkilötietoja Packdesign ID:n verkkosivujen kautta rekisteröityneistä sekä henkilötietonsa
muuta kautta Packdesign ID:lle luovuttaneista luonnollisista henkilöistä.
Rekisterin sisältämät tiedot
Etu- ja sukunimi
Titteli
Yrityksen nimi
Yrityksen yhteystiedot
Tiedot henkilön ilmoittamista markkinointiluvista ja -kielloista
Asiakassuhteen hoitoon ja/tai markkinointiin liittyvät tiedot
Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen

emma(at)packdesignid.fi
Tarkastusoikeus
Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.
Oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.
Vastustamisoikeus
Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.
Suoramarkkinointikielto
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.
Poisto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.
On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa.
Suostumuksen peruuttaminen
Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen

tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.
Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia
saadaan ratkaistua.
Valitusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.
Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html
Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Tietoja voidaan luovuttaa henkilötietolain sallimin tavoin viranomaisille sekä niille Packdesign ID:n yhteistyökumppaneille ja alihankkijoille, jotka toimivat Packdesign ID:n toimeksiannosta ja lukuun. Tietoja ei siirretä tai
luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
Käsittelyn kesto
Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen henkilötiedon käyttötarkoituksen vuoksi.
Henkilötietojen käsittelijät ja Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteri on suojattu ulkopuolisten käytöltä. Rekisteriin pääsy on ainoastaan henkilöillä, joiden työtehtävät
edellyttävät rekisterissä olevien tietojen käsittelyä. Rekisterin käyttö on suojattu henkilökohtaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Järjestelmä on suojattu palomuurilla ulkopuolelta tulevia yhteydenottoja vastaan. Tietoja
kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, kuten asiakkaan
omasta pyynnöstä tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä. Rekisterinpitäjän toimitiloissa harjoitetaan
kulunvalvontaa.
Automaattinen päätöksenteko ja profilointi
Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

