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EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679), 12 art. 
Laatimispäivä: 11.12.2020 
 
Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan, millaisia henkilötietoja henkilöstä kerätään hänen tilatessaan Esko 
Systemsin verkkouutiskirjeen tai ottaessaan yhteyttä Esko Systemsiin verkkosivuston kautta. 
 
Tietoselostetta voidaan päivittää aika ajoin julkaisemalla siitä uusi versio verkossa, joten ole hyvä ja tarkista se 
säännöllisesti. Verkkosivuston jatkuva käyttö uuden version julkaisun jälkeen katsotaan muokattujen ehtojen 
hyväksynnäksi. 
 
Rekisterinpitäjä 
Esko Systems Oy 
Aapistie 1, 90220 Oulu 
050 526 6811 / info [at] eskosystems.fi 
 
Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa 
koordinaattori Päivi Sauvola, paivi.sauvola [at] eskosystems.fi 
 
Rekisterin nimi 
Esko Systems Oy | Asiakas- ja markkinointirekisteri 
 
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus  
Henkilötietoja käytetään  

 Sopimuksen tuottamiseen perustuen tiedotteiden lähettämiseen asiakkaille sähköpostitse tai 
verkkouutiskirjeellä 

 Suostumuksen perusteella Esko Systems Oy:n verkkouutiskirjeen lähettämiseen 

 Suostumuksen perusteella käyttötutkimuksen tekemiseen 

 Suostumuksen perusteella Esko Systems Oy:n tuotteiden ja palvelujen myyntiin, markkinointiin ja 
kehittämiseen. 

 
Rekisterin tietosisältö 

 Henkilön etu- ja sukunimi 

 Yrityksen/organisaation nimi 

 Nimike organisaatiossa  

 Puhelinnumero 

 Sähköpostiosoite 
 Muut käyttäjän verkkopalvelun kautta ilmoittamat vapaamuotoiset tiedot tai mukaan liittämät 

liitetiedostot. 
 
Rekisterin tietojen säilyttäminen  
Tietoja käsitellään vain siinä laajuudessa ja niin kauan kuin käsittely on tietojen käyttötarkoituksen kannalta 
tarpeellista. Rekisterissä olevat henkilötiedot pyritään pitämään oikeellisina poistamalla tarpeettomia tietoja ja 
päivittämällä vanhentuneita tietoja. Tiedot merkitään rekisteriin sellaisina kuin ne saadaan henkilöltä ja niitä 
päivitetään sen mukaan, mitä henkilö ilmoittaa. 
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Säännönmukaiset tietolähteet 

 Esko Systems Oy:n asiakkaiden antamat tiedot ja palvelun yhteydessä muodostuneet tiedot 

 Esko Systems Oy:n verkkosivuilla olevat yhteydenottolomakkeet, joihin käyttäjä itse täyttää tietojaan. 
 
Tiedot tallentuvat rekisteriin käyttäjän täyttäessä verkkosivujen yhteydenottolomakkeen. 
 
Tietojen säännönmukaiset luovutukset 
Tiedot ovat luottamuksellisia eikä niitä tietoja luovuteta kolmansille osapuolille. Tietoja ei luovuteta eikä 
siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 
 
Täyttäessään Esko Systems Oy:n verkkosivuilla olevan yhteydenottolomakkeen tai luovuttamalla tiedot muuta 
kautta henkilö antaa rekisterinpitäjälle suostumuksen antamiensa tietojen tallentamiseen ja käsittelyyn tässä 
rekisteriselosteessa kuvatulla tavalla 
 
Rekisterin suojauksen periaatteet 
Rekisteri on suojattu ulkopuolisten käytöltä henkilökohtaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Käyttäjiä sitoo 
salassapitovelvollisuus. Rekisteriin pääsy on ainoastaan Esko Systems Oy:n työntekijöillä ja alihankkijoilla, 
joiden työtehtävä edellyttää rekisterissä olevien tietojen käsittelyä. Kaikkia rekisterin käyttäjiä sitoo 
vaitiolovelvollisuus. 
 
Tietojen tarkastusoikeus ja korjaaminen 
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja asiakasrekisteriin on tallennettu. 
Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Tietojen 
korjauspyynnössä on yksilöitävä korjattava virhe ja ilmoitettava korjattavat tiedot. Tarkastuspyyntö sekä 
korjauspyyntö on lähetettävä kirjallisena yhteystietoineen Esko Systems Oy:lle osoitteeseen info [at] 
eskosystems.fi .  
 
Tietojen poistaminen  
Tiedot voidaan poistaa rekisteröidyn vaatimuksesta. Poikkeuksena tästä on tilanne, jossa rekisterin pitäjällä on 
lakisääteinen velvoite jatkaa henkilötietojen käsittelyä.  
 
Muut mahdolliset oikeudet  
Esko Systems Oy:n verkkosivut saattavat sisältää linkkejä kolmansien osapuolten verkkosivuille. Linkitetyt 
sivustot eivät ole Esko Systems Oy:n hallinnassa, eikä se vastaa kolmansien osapuolten verkkosivujen sisällöstä 
tai niiden sisältämistä linkeistä.  
 
Tietosuojan valvonta  
Tietosuoja-asetuksen yleistä toteutumista valvoo Suomessa tietosuojavaltuutettu. Lisätietoa 
valvontaviranomaisesta Tietosuojavaltuutetun verkkosivuilla www.tietosuoja.fi. 
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