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1. Rekisterinpitäjä
Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK
Alatori 1 A
Puh (06) 317 7600
sähköposti: info@vasek.fi
www.vasek.fi
Y-tunnus: 1850796-9

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö
Yhteyshenkilö: Johanna Hietikko-Koljonen
p. 06 317 7600 (vaihde)
sähköposti: johanna.hietikko-koljonen@vasek.fi

3. Rekisterin nimi
Vaasanseudun Kehitys Oy VASEKin ja Vaasanseudun Uusyrityskeskus Startian uutiskirjeiden tilaajat.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus/rekisterin käyttötarkoitus
Rekisterin avulla hallinnoidaan Vaasanseudun Kehitys Oy VASEKin, Vaasanseudun Uusyrityskeskus Startian ja
EnergyVaasan uutiskirjeiden tilaajalistoja ja seurataan tilaajien määrää.

5. Rekisterin tietosisältö
Vaasanseudun Kehitys Oy VASEKin, Vaasanseudun Uusyrityskeskus Startian ja EnergyVaasan uutiskirjeitä tilanneiden
henkilöiden/yritysten nimi ja sähköpostiosoite sekä joidenkin uutiskirjeiden osalta tilaajan valitsema toimituskieli
(suomi, ruotsi, englanti).

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Pääosin tiedot ovat tilaajien itse antamia. Tietojen oikeellisuutta ei pääsääntöisesti tarkasteta.
Yritysten tietoja on poimittu toimialakohtaisten uutiskirjeiden tilaajalistoille myös Vaasan seudun yritysrekisteristä
yrityksen edustaman toimialan mukaisesti.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Henkilötietoja ei luovuteta Vaasanseudun Kehitys Oy VASEKin ulkopuolelle eikä siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Olemme sitoutuneet huolehtimaan asianmukaisista toimenpiteistä pitääksemme henkilötiedot turvassa. Tekniset,
hallinnolliset ja fyysiset prosessimme on suunniteltu suojaamaan henkilötiedot vahingossa tapahtuvalta, laittomalta
tai luvattomalta häviämiseltä, tietoihin pääsyltä, luovuttamiselta, käytöltä, muuttamiselta tai tuhoamiselta. Vaikka
huolehdimme järjestelmiemme suojaamisesta, emme kuitenkaan voi taata, että internet-sivu, tietokonejärjestelmä
tai tietojen siirto internetin tai muun julkisen verkon välityksellä on täysin turvallinen.

A. Manuaalinen aineisto (säilytyspaikka ja suojaaminen)
Tietoja ei säilytetä manuaalisesti.
B. Palvelimelle tallennetut tiedot (rekisterin käyttöoikeuden periaatteet ja käytön valvonta sekä laitteiden fyysinen
suojaus)
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Rekistereihin pääsy edellyttää käyttäjätunnuksia ja salasanoja, jotka ovat vain harvojen henkilöiden tiedossa.
Palvelimia säilytetään lukituissa tiloissa, joihin on erittäin rajoitettu pääsy.

9. Henkilötietojen säilyttäminen
Säilytämme henkilötiedot vain niin kauan kuin tietoja voidaan pitää tarpeellisina tässä tietosuojaselosteessa
kuvattujen käyttötarkoitusten kannalta, ellei tietojen säilyttäminen tätä pidempään ole lain edellyttämä tai lain
nojalla sallittu.

10. Oikeutesi
Sinulla on oikeus tarkistaa, mitä sinua koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää
sähköpostitse tai postitse kirjallisesti. Tarkastuspyyntö voidaan tehdä myös henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän
luona. Voit kieltäytyä suoramarkkinoinnista suoramarkkinointiviesteissä olevaa linkkiä painamalla tai ottamalla
yhteyttä osoitteeseen info@vasek.fi.

Sinä hallitset kaikkia henkilötietoja, jotka annat meille. Jos missään vaiheessa haluat korjata henkilötietojasi, ota
meihin yhteyttä. Lisäksi sinulla on tietyissä tilanteissa oikeus pyytää sinua koskevien henkilötietojen poistamista
rekisteristä sekä pyytää niiden siirtämistä toiselle yritykselle. Sinulla on oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä ja
vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Pyydämme kuitenkin huomioimaan, että tietojen antaminen ja käsittelyn salliminen voi tietyissä tilanteissa olla
palvelun käyttöönoton tai käyttämisen edellytys. Varaamme oikeuden keskeyttää palveluiden tarjoamisen tai estää
pääsyn palveluihin, mikäli rekisteröity ei anna palvelun kannalta olennaisia tietoja tai vaatii niiden poistamista.

11. Muutokset tietosuojaselosteeseen
Tätä tietosuojaselostetta sovelletaan yllä mainitusta päiväyksestä lukien. Saatamme muuttaa tätä
tietosuojaselostetta aika ajoin. Sinun tulisi tarkistaa säännöllisesti tietosuojaselosteen uusin versio osoitteesta
www.vasek.fi.
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