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ASIAKAS- JA SIDOSRYHMÄREKISTERIN TIETOSUOJASELOSTE 
 

 
1. Rekisterinpitäjä 

 
Okmetic Oy 
Y-tunnus 0596885-4 
Piitie 2, 01510 Vantaa 
Puhelin: 09 502 800 
Sähköposti: viestinta@okmetic.com 
(jäljempänä ”Okmetic” tai ”Yhtiö”) 
 

2.  Rekisteriasioista vastaava henkilö 
 
Markus Virtanen 
Piitie 2, 01510 Vantaa 
Puhelin: 09 502 800 
Sähköposti: markus.virtanen@okmetic.com 
 

3. Tietosuojavastaavan yhteystiedot 
 
Markus Virtanen 
Piitie 2, 01510 Vantaa 
Puhelin: 09 502 800 
Sähköposti: markus.virtanen@okmetic.com 
 

4. Rekisterin nimi 
 

Okmetic Oy:n asiakas- ja sidosryhmärekisteri. 
 

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste 
 
Asiakas- ja sidosryhmärekisterin sisältämien henkilötietojenkäsittelyn tarkoituksena on Okmeticin 
liiketoimintaan liittyvien asiakas- ja yhteistyösuhteiden hoitaminen. Tietoja käytetään myös 
viestintään ja markkinointiin sekä yleisellä tasolla yhtiön palvelujen kehittämiseen vastaamaan 
paremmin asiakkaiden ja sidosryhmien tarpeita. 
 
Okmetic noudattaa henkilötietojen käsittelyssä siihen sovellettavaa lainsäädäntöä kuten 
tietosuojalakia sekä EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. Henkilötietoja voidaan käsitellä sovellettaviin 
lakeihin sekä viranomaisten määräyksiin ja ohjeisiin liittyvien velvoitteiden noudattamiseksi. 
 
Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on sopimus, suostumus, lainsäädännön vaatimus tai 
rekisterinpitäjän oikeutettu etu. Oikeutettuja etuja ovat sopimussuhteen osapuolten velvollisuuksien 
ja oikeuksien toteuttaminen ja ylläpito. 
 

6. Rekisterin tietosisältö 
 
Asiakas- ja sidosryhmärekisterin yhteydessä voidaan käsitellä seuraavia rekisteröityyn henkilöön 
liittyviä tietoja: 
 

- perustiedot rekisteröidystä (kuten nimi, rooli, titteli); 
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- yhteystiedot (kuten osoitetiedot, puhelinnumero ja sähköpostiosoite); 
- yritysten yhteyshenkilöitä koskevat tiedot (kuten tiedot työnantajasta ja rekisteröidyn 

ammatillisesta asemasta); 
- mahdolliset muut erikseen rekisteröidyn suostumuksella kerätyt tiedot. 

 
7. Säännönmukaiset tietolähteet 

 
Rekisteröityä koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti rekisteröidyltä itseltään tai rekisteröidyn 
työnantajalta, asiakas- ja sidosryhmäorganisaatioilta, kaupallisista rekistereistä sekä julkisista 
lähteistä kuten Internet-sivuilta. Tietoa saadaan myös sopimus- ja tilausasiakirjoista. 
 
Kaupparekisteristä ja Asiakastieto Oy:stä ja muista vastaavista lähteistä saadaan asiakas- ja 
sidosryhmien työntekijöiden henkilötietoja, tietoja liiketoimintakiellosta, nimenkirjoitusoikeuksista 
sekä vastuuasemasta.  
 

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset 
 
Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti ulkopuolisille tahoille. Tietoja voidaan luovuttaa 
viranomaisille lain vaatimissa puitteissa. 
 

9. Tietojen luovutus EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 
 
Okmetic voi jakaa henkilötietoja Okmetic-konsernin sisällä asiakas- ja yhteistyösuhteiden 
kehittämiseksi soveltuvan lainsäädännön mukaisin rajoituksin. Näissä tapauksissa riittävä 
tietosuojataso varmistetaan käyttämällä Euroopan komission hyväksymiä 
mallisopimuslausekkeita. 
 
 

10. Rekisterin suojauksen periaatteet 
 
Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne yhtiön työntekijät, joilla 
työnsä puolesta on oikeus käsitellä rekisteröityjen tietoja. Rekisteri on suojattu tarpeellisilla teknisillä 
ja organisatorisilla toimenpiteillä. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana 
järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä 
keinoilla suojattuja. Järjestelmä ja sen varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin 
pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt. Yhtiö säilyttää myös paperikopioina olevia 
tietoja lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain henkilöt, joilla työnsä puolesta on oikeus 
käsitellä tietoja. 
 

11. Tietojen säilytysaika 
 
Tietoja säilytetään vain niin kauan kuin se on tarpeen tässä Tietosuojaselosteessa määriteltyjen 
tarkoitusten toteuttamiseksi. Tämän jälkeen tiedot poistetaan paitsi, jos Okmetic on lain tai 
osapuolten sopimukseen perustuvien oikeuksien ja velvollisuuksien mukaan velvollinen säilyttämään 
tiedot. Asiakas- ja sidosryhmäyhteyden päätyttyä henkilötiedot poistetaan pääsääntöisesti 
viimeistään yhden vuoden kuluttua. 
 

12. Rekisteröidyn oikeudet 
 
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa häntä koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot 
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ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua tai poistamista, mikäli sille on laillinen peruste. Hänellä 
on myös oikeus peruuttaa suostumus tai muuttaa sitä.  
 
 
 
Rekisterinpitäjä voi omasta aloitteestaan tai rekisteröidyn pyynnöstä täydentää, korjata tai poistaa 
epätäydellisiä, epätarkkoja tai vanhentuneita henkilötietoja. 
 
Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä tai 
pyytää tietojen käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä 
valvontaviranomaiselle. 
   

13. Yhteydenotot 
 
Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti tai 
henkilökohtaisesti kohdassa kaksi (2) nimetylle yhteyshenkilölle. 
 

14. Tietosuojaselosteen muutokset 
 
Mikäli Okmetic muuttaa tätä selostetta, muutokset laitetaan näkyville selosteeseen päivättyinä. 
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