
Rekisteri- ja tietosuojaseloste  

Tämä on Tuotantoyhtiö Visualin henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen 
tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 
27.3.2019.  

 

1. Rekisterinpitäjä 

Tuotantoyhtiö Visual 

 

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö 

Pietro Tyyskä, info@tuotantoyhtiovisual.com, +358 40 1856052 

 

3. Rekisterin nimi 

Tuotantoyhtiö Visualin asiakasrekisteri 

 

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen 
käsittelylle on asiakassuhde. 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen 
täytäntöönpano, yhteydenpito asiakkaisiin sekä Tuotantoyhtiö Visualin 
liiketoiminnan ja palveluiden kehittäminen. 

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.  

 

5. Rekisterin tietosisältö 

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat henkilön nimi, yritys/organisaatio, 
yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite) sekä laskutustiedot.  

Käytämme sivustollamme evästeitä, joiden tallentamat tiedot ovat anonyymeja 
vierailijan käyttämää laitetta tai yhteyttä koskevia tietoja.  

 

6. Tietojen säilytysaika 



Tiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän 
sopimuksen täytäntöön panemiseksi, tuotteiden tai palvelun kehittämiseksi tai 
muun ajan, joka on erikseen sovittu rekisterissä olevan henkilön kanssa. 

 

7. Säännönmukaiset tietolähteet 

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta yhteydenottolomakkeella 
lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen 
kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas 
luovuttaa tietojaan. 

Tämän sivusto voi sisältää upotettua sisältöä (esimerkiksi videoita ja kuvia). 
Toisilta sivustoilta tuodun upotetun sisällön avaaminen on verrattavissa siihen, että 
vierailija itse kävisi kolmannen osapuolen sivustolla. Nämä sivustot voivat kerätä 
tietoa vierailijasta, käyttää evästeitä, upottaa kolmannen osapuolen 
seurantaevästeitä ja monitoroida vuorovaikutusta upotetun sisällön kanssa. 

Käytämme sivustoliikenteen seuraamiseen ja analysointiin Google Analytics -
evästeitä. Nämä evästeet eivät kerää vierailijoista tunnistettavia tietoja, vaan ne 
ovat anonyymejä ja niitä käytetään ainoastaan nettisivujemme kehittämiseen. 

Lisätietoja Google Analytics -evästeistä: 

https://support.google.com/analytics/answer/6004245 

Poisjättäytyminen Google Analytics -evästeistä: 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en=GB 

 

8. Tietojen luovuttaminen kolmansille osapuolille 

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan palvelun 
toteuttamiseksi siirtää EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle tietosuojalainsäädännön 
siirtoperusteiden mukaisesti. 

Tuotantoyhtiö Visual ei luovuta asiakastietoja suoramarkkinointitarkoitukseen. 

Voimme luovuttaa tietoja viranomaisille kulloinkin voimassaolevaan lainsäädäntöön 
perustuen. 

Sivusto käyttää Google Analytics -evästeitä. Näiden evästeiden keräämät tiedot 
siirretään ja tallennetaan Googlen palvelimille, joista osa saattaa sijaita EU:n 
ulkopuolella ja joihin tässä tapauksessa sovelletaan paikallista 
tietosuojalainsäädäntöä. 

 



9. Rekisterin suojauksen periaatteet 

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta, ja tietojärjestelmien avulla 
käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään 
Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta 
huolehditaan asiaankuuluvasti. Tuotantoyhtiö Visual huolehtii siitä, että 
tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen 
turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain 
niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. 

 

10. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista 

Jokaisella Tuotantoyhtiö Visualin asiakasrekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus 
tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon 
korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa 
hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää 
kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön 
esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n 
tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). 

 

11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet 

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen 
poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on 
muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet, kuten henkilötietojen 
käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti 
rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää 
todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-
asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). 

 


