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1. Rekisterinpitäjä
Code of Conduct Company Oy (Y-tunnus: 369201-1)
Tiilimäki 24 A 1
00330 Helsinki

Rekisteriasioista vastaava henkilö:
Niina Ratsula
puh. +358 50 486 9821
niina.ratsula@codeofconduct.fi

2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on Code of Conduct Company Oy:n markkinointi- ja
asiakasrekisterin ylläpitäminen. Tietoja voidaan käyttää Code of Conduct Company Oy:n markkinointiin,
asiakasviestintään, muuhun asiakassuhteen hoitamiseen, hallintaan ja kehittämiseen, analysointiin
sekä tilastointiin. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

3. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri voi sisältää rekisteröidyistä seuraavat tiedot:
Henkilön etu- ja sukunimi
Sähköpostiosoite
Puhelinnumero
Yrityksen nimi
Arvo tai ammatti
Verkkosivujen käyttöön liittyviä tietoja (esimerkiksi lomakkeiden lähetystiedot)
Tiedot markkinointikielloista

4. Henkilötietojen säilytysaika
Rekisteriin kerättyjä tietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin on tarpeellista
suhteessa niihin alkuperäisiin tai yhteensopiviin tarkoituksiin, joihin henkilötiedot on kerätty.

5. Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä henkilöltä itseltään. Rekisteri koostetaan rekisterinpitäjän
asiakastietojärjestelmästä, verkkosivuston avulla kerätyistä

tiedoista (kuten uutiskirjeen tilaaminen), sekä rekisterinpitäjälle tehdyistä nimenomaisista
pyynnöistä/suostumuksesta liittyä uutiskirjeen tilaajaksi.

6. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen
siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta Code of Conduct Company Oy:n ulkopuolelle. Tietojen käsittelyn teknisen
toteuttamisen johdosta osa tiedoista saattaa fyysisesti sijaita ulkopuolisten alihankkijoiden palvelimilla
tai laitteistoilla, joista niistä käsitellään teknisen käyttöyhteyden avulla.
Asiakkaan erillisestä hyväksynnästä (uutiskirjeen tilaaminen) osaa rekisterin henkilötiedoista (henkilön
ja yrityksen nimi, sähköpostiosoite) käsitellään tietojärjestelmillä (Wix), jotka sijaitsevat Yhdysvalloissa.
Tällöinkin rekisterinpitäjä huolehtii riittävästä tietosuojan tasosta tietosuojalainsäädännön edellyttämällä
tavalla. Wixin tietosuojakäytäntöihin voi tutustua osoitteessa https://www.wix.com/about/privacy.

7. Rekisterin suojaus
Rekisteritietoja ei säilytetä muussa kuin sähköisessä muodossa. Verkon yli siirrettäessä tiedot
suojataan SSL- tai SSH-tekniikalla. Rekisterin palvelinlaitteistoa ylläpidetään hyvän ylläpitotavan
mukaisesti.
Pääsy rekisteritietoja sisältävään tietokantaan on rajoitettu sekä verkkotekniikan että henkilökohtaisten
käyttäjätunnusten ja salasanojen avulla.
Rekisterin käyttö- ja ylläpito-oikeudet ovat ainoastaan nimetyllä henkilöllä.

8. Tarkastus-, korjaus- ja kielto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tiedon etsimiseksi tarpeelliset seikat ilmoitettuaan saada tietää, mitä häntä
koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu tai, ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja.
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen,
tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto oikaistavaksi, poistettavaksi tai täydennettäväksi.
Rekisteröidyillä on oikeus kieltää henkilötietojensa käyttäminen suoramainontaan, etämyyntiin tai
muuhun suoramarkkinointiin sekä mielipide- tai markkinatutkimuksiin.
Kaikki edellä kuvatut oikeudet voidaan toteuttaa lähettämällä kirjallinen, allekirjoitettu pyyntö
rekisterinpitäjälle kohdassa 1 ilmoitetuilla yhteystiedoilla.

