TIETOSUOJASELOSTE
EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679),
artiklat 13 ja 14
Laadittu: 23.5.2018
Voimme milloin tahansa päivittää tai muuttaa tätä tietosuojaselostetta / selostetta käsittelytoimista ja lainsäädännön
vaatiessa ilmoitamme siitä rekisteröidyille.
1. Rekisterinpitäjä

Orion Oyj
Orionintie 1
02200 Espoo
Puh. 010 4261

2. Rekisteriasioista
vastaava henkilö ja/tai
yhteyshenkilö

Yhteyshenkilö: Terhi Ormio
Orion Oyj
Orionintie 1A
02200 Espoo
Puh. 010 426 4953
Sähköposti: terhi.ormio@orion.fi
Tietosuojavastaavan yhteystiedot: Heidi Arala
privacy@orion.fi

3. Rekisterin nimi

Orion Oyj:n tiedotteiden tilaajarekisteri

4. Henkilötietojen
käsittelyn
tarkoitus / henkilötietojen
vastaanottajat (tai
vastaanottajaryhmät) /
henkilötietojen käsittelyn
oikeusperuste

Tämän rekisterin käyttötarkoituksena on mahdollistaa käyttäjälle Orion Oyj:n
pörssi- ja lehdistötiedotteiden tilaaminen ja vastaanottaminen.
Saatamme siirtää tietojanne kolmansille, jotka avustavat meitä
käsittelytarkoitusten teknisessä toteuttamisessa, kuten tietojen säilyttämisessä tai
palvelinten ylläpitämisessä.
Henkilötietojen käsittelijä:
West Corporation
Henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää tiedotteiden tilaajista seuraavia tietoja: sähköpostiosoite

6. Tietolähteet

Tilatessaan tiedotteet internetin kautta henkilö antaa itse sähköpostiosoitteensa
lomakkeella.

7. Tietojen siirto EU:n tai
Euroopan talousalueen
ulkopuolelle

West Corporation on maailmanlaajuisesti toimiva, viestintäpalveluja, mm.
tiedotejakelupalvelua tarjoava yritys.
Rekisteristä siirretään henkilötietoja EU:n ja Euroopan talousalueen sisällä ja sen
ulkopuolelle seuraaviin maihin: Yhdysvallat, Iso-Britannia, Intia, Filippiinit ja
muu maailma joissa lainsäädännön taso ei välttämättä täytä Euroopan komission
vaatimuksia tietosuojan tason riittävyydestä.

8. Siirrettävän
henkilötiedon suojaaminen

EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle siirrettävien henkilötietojen suojaus
perustuu käsittelijän Privacy Shield –itsesertifiointiin sekä EU-komission
hyväksymien mallisopimuslausekkeiden käyttöön. Lisätietoja saat ottamalla
yhteyttä rekisterinpitäjän yhteyshenkilöön.
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9. Henkilötietojen
säilytysaika

Rekisterinpitäjä säilyttää henkilötietoja niin kauan kuin rekisteröity tilaa
tiedotteita, siihen asti kunnes hän itse peruu tiedotteiden tilauksen.

10. Rekisterin suojauksen
periaatteet

Rekisterin teknisestä ylläpidosta vastaa West. West on toteuttanut seuraavat
turvatoimet tietojen suojaamiseksi:
- henkilötietojen salaus levossa ja siirron aikana;
- tekniset turvatoimet kuten tunkeutumisyritysten havaitseminen,
palomuurit ja seuranta;
- jatkuvat testaukset ja turvatoimien tarkastukset;
- redundanssi ja varmuuskopiointijärjestelyt;
- prosessit käytettävyyden palauttamiseksi ja henkilötietoihin pääsy
häiriötilanteessa;
- salasanaparametrit, datakeskuksen turvatoimet, identiteetti- ja
käyttövaltuushallinto ja henkilötietoihin pääsyä koskevat rajoitukset;
- Westin sisäisten turvallisuusprosessien tarkastukset ja testaukset sekä
Westin alihankkijoiden tietojen turvallisuusprosessit;
- tietoturvapoikkeamien ja -rikkomusten vastaussuunnitelma; ja
- tietojen keruu tietoturvapoikkeamista ja -rikkomuksista.
Westillä on erityinen liiketoimintaa maailmanlaajuisesti tukeva
tietoturvallisuustiimi.

11. Oikeus suostumuksen
peruuttamiseen / oikeus
vastustaa käsittelyä

Mikäli henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen,
rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumus.
Suostumuksen peruutusta tai käsittelyn vastustamista koskeva pyyntö on
esitettävä rekisterinpitäjän rekisteristä vastaavalle henkilölle omakätisesti
allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa sekä
todistamalla henkilöllisyytensä liittämällä pyyntöön jäljennös virallisesta
voimassaolevasta henkilöllisyystodistuksesta, joka tulee esittää rekisterinpitäjän
kohdassa 2. nimeämälle edustajalle. Ennen suostumuksen peruuttamista
tapahtunut tietojenkäsittely ei muutu oikeudettomaksi, vaikka suostumus
peruutetaan.

12. Tarkastusoikeus ja
tiedon korjaaminen,
poistaminen ja käsittelyn
rajoittaminen

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa itse, mitä häntä koskevia tietoja tähän
rekisteriin on talletettu tai, ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja.
Rekisteröity voi itse perua suostumuksen ja korjata tai poistaa tietonsa rekisteristä
osoitteessa http://cws.huginonline.com/O/3079/sub_fi_new.html
Tietyin edellytyksin rekisterinpitäjän on rekisteröidyn vaatimuksesta rajoitettava
henkilötietojen käsittelyä.
Jollei rekisterinpitäjä hyväksy rekisteröidyn vaatimusta tiedon rajoittamisesta,
hänen on annettava asiasta kirjallinen todistus. Todistuksessa on mainittava myös
ne syyt, joiden vuoksi vaatimusta ei ole hyväksytty.
Rekisteröity voi saattaa asian tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi.
Edellä mainitut rekisteröidyn oikeuksia koskevat pyynnöt tulee esittää
rekisterinpitäjän kohdassa 2. nimeämälle edustajalle, ks. yhteystiedot yllä.

