
Yksityisyydensuojaseloste 
Päivite�y 21.5.2018 

Tämä on henkilötietolain (523/1999) 10 §:n ja 24 §:n sekä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) 12 ja 13 
artiklan mukainen yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja. 

 

REKISTERIN PITÄJÄ 
 

Fiola Oy Vastuuhenkilö 
Y-tunnus 1013725-4 Jari Laakkonen 
Kuu�lon�e 9  fiola@fiola.fi 
28760 Pori Puh. 0400 469 600 

 

TIETOJÄRJESTELMÄT JA HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS 
 

Fiola Rega�a 
● Asiakassuhteiden hoitaminen 
● Markkinoin� 

Fiola Asiakaskauppa 
● Asiakassuhteiden hoitaminen 
● Tuote�laukset verkossa 
● Omien asiakas�etojen tarkastelu 

MailerLite 
● Uu�skirjeiden lähe�äminen 
● Asiakassuhteiden hoitaminen 
● Sähköpos�markkinoin� 

Googlen palvelut 
● Verkkopalveluiden kävijämäärien seuranta 
● Markkinoin� 

  

https://mail.google.com/mail/?view=cm&fs=1&tf=1&to=fiola@fiola.fi


HENKILÖREKISTERIIN MERKITTYJEN HENKILÖIDEN OIKEUDET 
 

Henkilörekisteriin merkityillä henkilöillä on seuraavat oikeudet: 

● Oikeus saada �etää, mitä �etoja hänestä on tallenne�u 
● Oikeus vaa�a omien �etojen poistamista henkilörekisteristä 
● Oikeus kieltää omiin henkilö�etoihin perustuva suoramarkkinoin� 

Vaa�mukset omien �etojen tallennusta tai niiden poistamista koskien tulee esi�ää kirjallises� ja henkilökohtaises� 
allekirjoite�una rekisterinpitäjälle. Mahdolliset ongelma�lanteet henkilö�etojen käsi�elyyn lii�yen pyritään 
ensisijaises� ratkaisemaan asianomaisen henkilön ja rekisterinpitäjän kesken. Rekisteriin merkityllä henkilöllä on 
kuitenkin aina on oikeus tehdä valitus �etojensa väärinkäytösepäilyistä �etosuojavaltuutetulle 
( h�p://www.�etosuoja.fi/fi/ ).  

 

HENKILÖREKISTERIT 
 

Fiola Rega�a -�etokanta 
 

Henkilötietojen alkuperä 

● Fiola Oy 

Kerätyt henkilötiedot (asiakkaat ja toimittajat) 

● Etu- ja sukunimi 
● Sähköpos�osoite 
● Toimenkuva yrityksessä 
● Puhelinnumero 

Tietojen säilytys 

Tietoja säilytetään �etokannassa asiakassuhteen voimassaolon ajan sekä enimmillään kymmenen vuo�a 
voimassaolon pää�ymisen jälkeen. 

Tietojen suojaaminen 

● Käy�äjien määri�ämiä salasanoja säilytetään ainoastaan salatussa muodossa. 
● Yhteys verkkopalveluihin muodostetaan SSL-suojatun yhteyden (h�ps) kau�a. 
● Pääsy henkilö�etoihin edelly�ää aina kirjautumista �etojärjestelmään. 

Tietojärjestelmät, joissa henkilötietoja käytetään 

● Fiola Rega�a 
● Fiola Asiakaskauppa 
● MailerLite 

Pääsy tietoihin 

● Pääsy henkilörekisterin �etoihin on Fiola Oy:n henkilökunnalla sekä Fiola Oy:n valtuu�amalla teknisellä 
henkilöstöllä tai palveluntarjoalla siinä määrin, kun �etojärjestelmien tekninen ylläpito ja kehitys vaa�vat. 

● Asiakasyrityskohtaises� työntekijöiden �etoihin Asiakaskaupassa on pääsy asiakasyrityksen itsensä 
määri�ämillä henkilöillä.  

http://www.tietosuoja.fi/fi/


 
MailerLite 
 

Henkilötietojen alkuperä 

● Fiola Rega�a -�etokanta 
● Fiola Oy:n markkinoin�vastaavat 

Kerätyt henkilötiedot 

● Nimi 
● Sähköpos�osoite 
● Yritys 
● Puhelinnumero 

Tietojen säilytys 

Tietoja säilytetään �etokannassa asiakassuhteen voimassaolon ajan sekä enimmillään kymmenen vuo�a 
voimassaolon pää�ymisen jälkeen. 

Tietojärjestelmät, joissa henkilötietoja käytetään 

● MailerLite 

Pääsy tietoihin 

● Fiola Oy:n markkinoinnista vastaavat henkilöt 

Lisätiedot 

● h�ps://www.mailerlite.com/privacy-policy 

 

 
Google Analy�cs 
 

Henkilötietojen alkuperä 

● Fiola-ko�sivut  www.fiola.fi  (eväste) 

Tietojärjestelmät, joissa henkilötietoja käytetään 

● Googlen palvelut 

Pääsy tietoihin 

● Fiola Oy:n markkinoinnista vastaavat henkilöt 

Lisätiedot 

● h�ps://support.google.com/analy�cs/answer/6004245?hl=fi 

https://www.mailerlite.com/privacy-policy
http://www.fiola.fi/
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=fi

