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•

Huzza Oy tietosuojaseloste

•

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä.
Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen. Selostetta päivitetään tarvittaessa.

•

1. Rekisterinpitäjä

•
•

Huzza Oy (2753956-7)
Kainuuntie 9
88900 KUHMO
www.huzza.fi
Rekisteriasioiden yhteyshenkilö:
Tuulikki Huusko
+358 44 332 5333
tuulikki.huusko@huzza.fi
2. Rekisteröidyt
Asiakasrekisterissä on:
Asiakkaat
Potentiaaliset asiakkaat
Asiakkaan toimeksiannon hoitamiseen liittyvät asiakkaat ja potentiaaliset asiakkaat
Yrityksen oma henkilöstö
3. Henkilötietojen käyttötarkoitus
Rekisterin pitämisen peruste:
• asiakassuhde
• henkilötietoja käsitellään suostumuksen perusteella (esim. messuilla, kampanjoissa tai vastaavissa
tilaisuuksissa kerätty potentiaalilista, lomakkeelle sähköpostilla, verkkosivujen avulla, sosiaalisen
median välineiden kautta kysytty lupa Huzza Oy:n omaan tai asiakkaan toimeksiantoon
perustuvaan viestintään, mainontaan tai markkinointiin)
• työsuhteeseen liittyvät velvoitteet.
Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään rekisterinpitäjän toiminnan suunnitteluun ja seurantaan sekä asiakkuuteen
tai muuhun asialliseen yhteyteen perustuvaan suhteeseen liittyvien asioiden hoitamiseen,
hallinnointiin, kehittämiseen, analysointiin mukaan lukien kohdennetut palvelu-, viestintä-,
markkinointi-, kysely- ja muut vastaavat toimenpiteet. Henkilötietoja käsitellään vastaaviin
tarkoituksiin myös toimittaessa toimeksiantajan lukuun.
Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:
• asiakassuhteen hoitaminen
• mainonta, suoramarkkinointi, viestintä tai muu palveluistamme kertominen
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toimeksiantajan tuotteiden tai palveluiden mainonta, suoramarkkinointi, viestintä tai palveluista ja
ajankohtaisista asioista kertominen
toimeksiantajan toimialaan liittyvien tai muihin tarpeisiin perustuvista tiedoista viestintä esim.
uutiskirjeen tai tiedotteen avulla
mielipide-, tyytyväisyys- tai muu asiallinen kysely rekisterinpitäjän tarpeisiin tai toimeksiantajan
lukuun
journalistinen, viestinnällinen tai muu kirjallinen/kuvallinen ilmaisu
työsuhteeseen liittyvien velvoitteiden hoitaminen.

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot
Rekisteri voi sisältää seuraavat ryhmittelyn mukaiset tiedot rekisterinpitäjän tai toimeksiantajan asiakkaista:
• asiakasorganisaation nimi
• yhteyshenkilön/-henkilöiden etunimi ja sukunimi
• yhteyshenkilön/-henkilöiden asema
• asiakasorganisaation/yhteyshenkilön/-henkilöiden sähköpostiosoite
• asiakasorganisaation/yhteyshenkilön/-henkilöiden matkapuhelinnumero
• asiakasorganisaation osoite.
Rekisteri voi sisältää seuraavat ryhmittelyn mukaiset tiedot yrityksen tai toimeksiantajan kuluttajaasiakkaista:
• etunimi ja sukunimi
• henkilötunnus
• postiosoite
• puhelinnumero
• sähköpostiosoite.
Asiakastiedot
• tiedot ostetuista palveluista/tuotteista
• ilmaistu halukkuus Huzza Oy:n tai toimeksiantajan uutiskirjeen, tiedotteen, mainonnan tai
suoramarkkinoinnin vastaanottamiseen
• Huzza Oy:n ottamat valokuvat, videot ja vastaavat ääni- tai kuvatallenteet
• asiakkaiden ja toimeksiantajien toimittamat valokuvat, videot ja vastaavat ääni- tai kuvatallenteet.
Henkilöstörekisteri
• etunimi ja sukunimi
• henkilötunnus
• valokuva
• koulutus
• pankkiyhteys
• asema Huzza Oy:ssä
• postiosoite
• sähköpostiosoite
• matkapuhelinnumero.

Tietosuojaseloste

4.6.2018

Tietosuojaseloste

4.6.2018

5. Rekisteröidyn oikeudet

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen:

Rekisteritietoja saadaan asiakkaalta itseltään puhelimitse tai lomakkeella internetin kautta, sosiaalisen
median välineen avulla, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla. Lisäksi rekisteritietoja saadaan
toimeksiantajalta (jäsen-, kumppanuusjäsen- tai muu asiallinen yhteystietorekisteri).

Huzza Oy/Tuulikki Huusko
Kainuuntie 9
88900 KUHMO
+358 44 332 5333
tuulikki.huusko@huzza.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 mainontaan tai 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. Asiakassuhde päättyy välittömästi tietojen poistamisen jälkeen.
On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä
tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §)
määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa
ennen määräajan umpeutumista.

Valokuvia, videoita tai muita kuva- tai äänitallenteita syntyy Huzza Oy:n omana tuotantona tai aineistoa
saadaan toimeksiantajalta. Huzza Oy kertoo asianomaiselle henkilölle/asianomaisille henkilöille tämän
tuotannon käyttötarkoituksesta ja varmistaa suostumuksen.
Huzza Oy:n henkilöstöä koskevat tiedot saadaan työsuhteen alkaessa tai sen keston aikana henkilön oman
ilmoituksen pohjalta.
Tiedot ovat peräisin EU:n alueelta.
7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Luovutamme tietoja toimeksiantajille asiakas- ja jäsenyysrekisteriä varten. Huolehdimme sopimuksella, että
toimeksiantajat ovat sitoutuneet noudattamaan tietosuoja-asetuksen vaatimuksia.
Toimeksiantajien lukuun pidettäviä tietoja ei luovuteta mainonta-, markkinointi- tai viestintätarkoituksiin
toimeksiantajien tai Huzza Oy:n ulkopuolelle.
Varmistamme sopimuksin, että kaikki käyttämämme palveluntuottajat noudattavat
tietosuojalainsäädäntöä.
8. Käsittelyn kesto
Tietojen säilyttämisen tai käsittelyn pituutta koskevat yleiset periaatteet:
• henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa
• viestintä-/mainonta-/markkinointilistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan itse jokaisessa
sähköpostiviestissä, toimeksiantajan verkkosivuilla tai Huzza Oy:n verkkosivuilla olevan linkin avulla
• Huzza Oy:n henkilöstöä koskevia tietoja säilytetään ja käsitellään työsuhteen keston ajan ja sen
jälkeen voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

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, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja
käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.
Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

9. Henkilötietojen käsittelijät
Asiakasrekisteriä ja asiakkaan puolesta pidettyä yhteystietorekisteriä käsittelee Huzza Oy:n henkilöstö
(tilanteen 25.5.2018 mukaisesti Martti Huusko, Juho Huusko ja Tuulikki Huusko).
Työsuhteeseen liittyviä tietoja käsittelee ja säilyttää tilitoimisto Kajaanin Tilitaito Oy.
Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin varmistamme
sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja
muutoin asianmukaisesti.
10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle
Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
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11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi
Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.
Asiakastietoja ja asiakkaan puolesta käsiteltäviä tietoja profiloidaan, mutta käsittely tapahtuu
manuaalisesti.
12. Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina Huzza Oy:n henkilöstön tietokoneilla tiedostoissa, jotka on
suojattu salasanoilla. Käyttämämme tietoverkko ja laitteisto on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla
teknisillä toimenpiteillä. Kopio yhteystietolistasta toimitetaan Huzza Oy:n käyttämälle uutiskirjepalvelua
tarjoavalle yritykselle, joka on sitoutunut säilyttämään tietoja tietosuojalainsäädännön mukaisesti.
Huolehdimme sopimuksin, että käyttämiemme palveluntuottajien tietoverkko ja laitteisto on suojattu
edellä todetulla tavalla.
Huzza Oy käyttää valokuvien tallennuksessa kuvat.fi -palvelua, joka on sitoutunut järjestämään palveluiden
tietoturvan teknisesti ja hallinnollisesti alan parhaiden käytänteiden ja toimintatapojen mukaisesti. Huzza
Oy käyttää ja jakaa kuvia journalistisen, viestinnällisen tai muun vastaavan kirjallisen ilmaisun
tarkoitukseen. Tietojen jakelu tapahtuu sähköpostilla sallimalla vastaanottajalle pääsy salasanalla tai
linkillä.

