
TIETOSUOJASELOSTE        

 

Yleistä 

Tällä tietosuojaselosteella informoimme uutiskirjeen saajia ja demosalkun käyttäjiä 

heidän henkilötietojensa käsittelystä.  

Rekisterinpitäjä ja sen yhteystiedot 

Käsiteltävien henkilötietojen rekisterinpitäjänä toimii: 

Thinking Portfolio Oy (y-tunnus 1712122-0) 

Aleksanterinkatu 48 B 

00100 Helsinki 

Tietosuojayhteyshenkilö tietosuoja@thinkingportfolio.com 

Mitä tietoja minusta voidaan kerätä? 

 Henkilön itsensä antamat tai henkilön tunnistavat tiedot 
 Henkilön nimi 
 Henkilön sähköpostiosoite 
 Henkilön käyttäjätunnus ja salasana 
 Henkilön IP-osoite 

Tietojen lähteitä ovat henkilö itse sekä webinaarien ja tilaisuuksien osallistujalistat.  

Mihin henkilötietojani käytetään? 

Henkilötietoja käytetään 

 Uutiskirjeiden lähettämiseen 
 Demo-järjestelmään kirjautumiseen 

Tietoja käsitellään markkinointitarkoituksiin. 
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Miten tietojani säilytetään ja suojataan? 

Kaikki henkilötiedot on suojattu asiattomalta pääsyltä ja vahingossa tai laittomasti 

tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä tai 

muulta laittomalta käsittelemiseltä. 

Thinking Portfolio Oy säilyttää asiakastietoja Suomessa. Palvelimet on suojattu 

tietomurtoja ja palvelunestohyökkäyksiä vastaan. 

Henkilötietojen käsittelyssä ja teknisissä ratkaisuissa noudatamme hyviä 

tietosuojakäytäntöjä.  

Kaikkea pääsyä henkilötietoon valvotaan hyvien käytäntöjen mukaisesti. 

Kuka käsittelee henkilötietojani? 

Henkilötietoihin on pääsy vain Thinking Portfolio Oy:n omilla työntekijöillä ja 

henkilökuntamme on koulutettu käyttämään tietoja lainmukaisesti. Kukin 

henkilökunnastamme näkee asiakastietoja vain niiltä osin kuin se on työtehtävien 

suorittamiselle välttämätöntä. 

Kaikkien kumppanien kanssa on sopimuksissa huomioitu EU:n tietosuoja-asetuksen ja 

muun lainsäädännön asettamat vaatimukset. 

Kuinka kauan tietojani säilytetään? 

Säilytämme henkilökohtaisia tietojasi vain tarvittavan ajan, jotta voimme täyttää tässä 

selosteessa kuvatut käyttötarkoitukset. 

Millaisia oikeuksia minulla on? 

Sinulla on oikeus: 

 Saada pääsy itseäsi koskeviin henkilötietoihin, mukaan lukien oikeus 

saada jäljennös sinua koskevista henkilötiedoista 
 Pyytää itseäsi koskevien henkilötietojen oikaisemista tai poistamista 
 Pyytää käsittelyn rajoittamista tai vastustaa henkilötietojen käsittelyä 

Lisäksi, jos käsittely perustuu erilliseen suostumukseen, sinulla on oikeus peruuttaa 

suostumuksesi milloin tahansa. Suostumuksen peruminen voi aiheuttaa sen, että kaikki 

tietojärjestelmämme toiminnallisuudet tai palvelumme eivät ole käytettävissä. 
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Voit tehdä oikeuksiesi käyttämistä koskevan pyynnön ottamalla yhteyttä edellä 

mainittuun rekisterinpitäjän yhteyshenkilöön. 

Jos huomaat, että käsittelyssä on puutteita tai se on lainvastaista, sinulla on oikeus tehdä 

asiasta valitus tietosuojaviranomaiselle. 

Miten voin vaikuttaa tietojeni käyttöön? 

Thinking Portfolio Oy on sitoutunut tarjoamaan asiakkailleen mahdollisuuksia vaikuttaa 

tietojensa käsittelyyn. 

Voit itse päättää sinulle kohdistetusta markkinoinnista, lisäarvopalveluista ja ottaa tai olla 

ottamatta vastaan erilaisia markkinointiviestejä. Kehitämme palveluamme jatkuvasti, 

joten toimintoja voidaan lisätä, muuttaa tai poistaa. 

Luovutetaanko henkilötietojani kolmansille osapuolille? 

Emme luovuta tietoja kolmansille osapuolille ilman suostumustasi.  

Voidaanko tätä tietosuojaselostetta muuttaa? 

Palveluiden kehityksen ja lainsäädännön muutosten johdosta pidätämme oikeuden 

muuttaa tietosuojaselostetta. Merkittävistä muutoksista tietosuojaselosteeseen ilmoitetaan 

asiakkaille ehtojen päivityksen yhteydessä. 
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