ASSERTUMIN ASIAKASREKISTERI JA TIETOSUOJASELOSTE
1. Rekisterinpitäjä
Assertum Tmi
Yhteystiedot:
Töölöntorinkatu 3 A, 00260 Helsinki
Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa:
Assertum/ Paula Hjelt-Putilin
Töölöntorinkatu 3 A, 00260 Helsinki
+358 40 580 1021
office@assertum.com
Tietosuojavastaava: Ks. yllä yhteystiedot reksiteriä koskevissa asioissa.
2. Rekisteröidyt
Asiakkaat ja potentiaaliset asiakkaat.
3. Henkilötietojen käyttötarkoitus
Rekisterin pitämisen perusteena on asiakassuhde tai suostumus.
Käyttötarkoituksena ovat asiakassuhteen hoitaminen ja/tai palveluista kertominen ja palveluiden
tarjoaminen.
4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot
Rekisteriin tallennetaan asiakkaan/ yhteyshenkilön
Yhteystiedot: joita ovat nimi, osoite, sähköposti, puhelinnumero, sekä
Asiakastiedot: joita ovat tiedot ostetuista palveluista, asiakkaalle tehdyistä tarjouksista ja
sopimuksista.
Mitään muita henkilötietoja henkilöistä Assertum ei rekisteröi.
5. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä ovat seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat tiedot tulee osoittaa edellä
mainittujen yhteystietojen mukaisesti Assertumin Paula Hjelt-Putilinille.
Oikeus tietojen oikaisemiseen: Pyyntö oikaista itseä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.
Vastustamisoikeus: Voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee henkilötietoja käsitellyn
lainvastaisesti.
Suoramarkkinointikielto: Oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.
Poisto-oikeus: Oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Assertum
käsittelee poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun (mm.
lakisääteisen) syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.
Suostumuksen peruuttaminen: Jos henkilötiedot perustuvat ainoastaan suostumukseen eikä esim.
asiakkuuteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.
Valitusoikeus tietosuojavaltuutetulle: Oikeus vaatia, että Assertum rajoittaa kiistanalaisten tietojen
käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistuksi. Oikeus tehdä kantelu tietosuojavaltuutetulle,
jos henkilö kokee henkilötietoja käsiteltävän vastoin voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.
Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html
6. Säännönmukaiset tietolähteet
Tiedot asiakkaalta itseltään asiakassuhteen tai potentiaalisen asiakassuhteen syntyessä tai
verkkolomakkeen kautta.
7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Assertum ei luovuta tietoja markkinointitarkoituksiin Assertumin ulkopuolelle. Olemme
varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme (esim. tilitoimisto) noudattavat
tietosuojalainsäädäntöä.

8. Käsittelyn kesto
Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti asiakkuuden ja markkinointiyhteyden voimassaolon ajan.
Rekisteröity pääsee poistumaan markkinointilistaltamme kirjallisella (esim. sähköposti) pyynnöllä
tai mahdollisessa markkinointisähköpostissamme olevan linkin tai verkkolomakkeen kautta.
9. Henkilötietojen käsittelijät
Asiakasrekisteriä käsittelee vain Assertumin henkilöstö ja tietosuojalainsäädännön mukaisesti
toimiva tilitoimistomme (vain laskuissa olevat yhteystiedot ja laskutettavat palvelut).
10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle
Koska Assertum ei siirrä henkilötietoja yrityksen ulkopuolelle, ei se näin ollen luovuta henkilötietoja
myöskään EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi
Assertum ei käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon ja profilointiin.

