TIETOSUOJASELOSTE

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679),
artiklat 13 ja 14
Laadittu:22.3.2018
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 4646
Sähköposti: terhi.ormio@orion.fi
Tietosuojavastaavan yhteystiedot: Heidi Arala
privacy@orion.fi

3. Rekisterin nimi

Orion Oyj:n aineistopankin käyttäjärekisteri

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

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on mahdollistaa käyttäjälle
aineistopankin ja/tai projektinhallinnan käyttö henkilökohtaisella
käyttäjätunnuksella. Palvelua ei ole mahdollista käyttää ilman
käyttäjätunnusta.
Saatamme siirtää tietojanne kolmansille, jotka avustavat meitä
käsittelytarkoitusten teknisessä toteuttamisessa, kuten tietojen säilyttämisessä tai
palvelinten ylläpitämisessä.
Henkilötietojen käsittelijä:

Palvelun teknisestä toteuttamisesta vastaa Grano Oy.
Henkilötietojen käsittely perustuu rekisterinpitäjän oikeutettujen etujen
toteuttamiseen / voidaksemme hoitaa ja kehittää asiakassuhdetta tarjotaksemme
mahdollisimman laadukasta palvelua asiakkaillemme. Henkilötietoja käsitellään
oikeutetun edun perusteella vain siinä tapauksessa, että suoritetun
intressipunninnan tuloksena on todettu, etteivät rekisteröidyn oikeudet ja
vapaudet syrjäytä Orion-konsernin oikeutettua etua.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavia käyttäjän syöttämiä tai käyttäjän puolesta
syötettyjä henkilötietoja. Käyttäjän pyynnöstä käyttäjätietoja voivat
syöttää palvelun nimetyt pääkäyttäjät.


Kieli



Etunimi
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6. Tietolähteet



Sukunimi



Sähköpostiosoite



Yritys



Osoite



Postinumero



Kaupunki



Maa



Puhelinnumero



Yhteyshenkilö Orionilla



Lisätietoja

Rekisterillä ei ole ulkopuolisia säännönmukaisia tietolähteitä; tiedot
saadaan käyttäjältä itseltään.

7. Henkilötietojen
säilytysaika
Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen henkilötiedon
käyttötarkoituksen vuoksi ottaen huomioon laista, kuten kuluttajansuoja-,
kirjanpito- ja ennakkoperintälaista noudatettavaksi tulevat säilytysajat.

10. Rekisterin suojauksen
periaatteet

Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne
työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin
käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään
tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla
suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja
tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

11. Tarkastusoikeus ja
oikeus siirtää tiedot
järjestelmästä toiseen

Rekisteröidyllä on oikeus tiedon etsimiseksi tarpeelliset seikat ilmoitettuaan
saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja tähän rekisteriin on talletettu tai, ettei
rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Rekisterinpitäjän tulee samalla ilmoittaa
rekisteröidylle rekisterin tietolähteet sekä mihin rekisterin tietoja käytetään ja
luovutetaan.
Rekisteröidyn, joka haluaa tarkastaa itseään koskevat tiedot edellisessä
kappaleessa kuvatulla tavalla, on esitettävä tätä tarkoittava pyyntö Orion Oyj:n
rekisteristä vastaavalle henkilölle omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla
tavalla varmennetussa asiakirjassa sekä todistamalla henkilöllisyytensä liittämällä
pyyntöön jäljennös virallisesta voimassaolevasta henkilöllisyystodistuksesta.
Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on
toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti
luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle,
jos käsittely perustuu suostumukseen tai rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn
väliseen sopimukseen, ja käsittely suoritetaan automaattisesti.
Tarkastuspyynnöt tulee tehdä ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjän kohdassa 2.
nimeämään edustajaan.
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12. Oikeus vastustaa
käsittelyä

Mikäli henkilötietojen käsittely perustuu rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun,
rekisteröidyllä on oikeus vastustaa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen
tilanteeseensa liittyvällä perusteella.
Käsittelyn vastustamista koskeva pyyntö on esitettävä rekisterinpitäjän rekisteristä
vastaavalle henkilölle omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla
varmennetussa asiakirjassa, joka tulee esittää rekisterinpitäjän kohdassa 2.
nimeämälle edustajalle.

13. Tiedon korjaaminen,
poistaminen ja käsittelyn
rajoittaminen

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn
vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva,
käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai
vanhentunut henkilötieto.
Tietyin edellytyksin rekisterinpitäjän on rekisteröidyn vaatimuksesta rajoitettava
henkilötietojen käsittelyä.
Jollei rekisterinpitäjä hyväksy rekisteröidyn vaatimusta tiedon korjaamisesta,
hänen on annettava asiasta kirjallinen todistus. Todistuksessa on mainittava myös
ne syyt, joiden vuoksi vaatimusta ei ole hyväksytty. Rekisteröity voi saattaa
asian tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi.
Rekisterinpitäjän on ilmoitettava tiedon poistamisesta rekisterinpitäjälle, jolle
rekisterinpitäjä on luovuttanut henkilötiedon. Ilmoitusvelvollisuutta ei kuitenkaan
ole, jos ilmoittaminen on mahdotonta tai vaatii kohtuutonta vaivaa.
Edellä mainitut rekisteröidyn oikeuksia koskevat pyynnöt tulee esittää
rekisterinpitäjän kohdassa 2. nimeämälle edustajalle, ks. yhteystiedot yllä.

