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1 Rekisterinpitäjä 

Juvenes Oy  
Hatanpään valtatie 11, 33100 Tampere 
Puh. 0207 600 330 
Y-tunnus 0155602-7

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa 

Toimitusjohtaja Päivi Jousmäki puh. 0207 600 335, paivi.jousmaki@juvenes.fi 

3 Rekisteriasioista vastaava henkilö 

Tietosuojayhteyshenkilö Juvenes Oy:ssä on  Vt. Ritva Hietala puh. 0207 600 337, tietosuoja@juvenes.fi 

4 Rekisterin nimi 

Myynnin ja markkinoinnin asiakasrekisteri 

5 Rekisterin julkisuus 

Rekisteri ei ole julkinen. 

6 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

Henkilötietoja kerätään tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten. Henkilötietoja voidaan käyttää 
Juvenes Oy:n markkinointiin ja asiakassuhteiden hoitamiseen, hallintaan ja kehittämiseen, sähköiseen 
asiakaspalveluun sekä sähköisten tietosisältöjen välittämiseen niiden tilaajille. Henkilöllä on tai on ollut 
rekisterinpitäjään olemassa oleva asiakassuhde tai potentiaalinen asiakassuhde. 

7 Rekisterin tietosisältö 

Rekisteri voi sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot asiakkaista: 
• Nimi
• Sähköpostiosoite
• Puhelinnumero
• Yritys ja asema
• Yrityksen toimialaluokka
• Yrityksen yhteystiedot
• Muita yrityksen toimintaa kuvaavia luokittelutietoja
• Erityisruokavaliota koskeva Hyvää oloa sinulle -palvelusopimus
• Sukupuoli (valinnainen)
• Harrastustieto (valinnainen).

8 Säännönmukaiset tietolähteet 

Henkilötietoja kerätään rekisteröitymisen yhteydessä tai muutoin suoraan rekisteröidyltä. Lisäksi henkilötietoja 
voidaan kerätä myynti- ja suhdetoiminnan, erilaisten tapahtumien, erilaisten sähköisten järjestelmien ja 
osoiterekisteripalvelutarjoajien kautta. 

9 Tietojen säännönmukaiset luovutukset 

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti. Tietoja voidaan luovuttaa ja siirtää Juvenes Oy:n sisällä eri yksiköille 
henkilötietolain rajoituksin tai yhteistyökumppanille, joka tekee palvelutarjoajan roolissa esimerkiksi 
markkinointiviestintää sekä viranomaisille lakisääteisissä tapauksissa. 
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10 Tietojen siirto kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle 

Tietoja ei siirretä kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle. 

11 Rekisterin suojauksen periaatteet 

Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa ja on saatavilla ainoastaan tietoon oikeutetuille. Ulkopuolisten 
pääsy aineistoon on kielletty. Tiedot hävitetään lain edellyttämällä tavalla. ATK:lla käsiteltävissä tiedoissa ja 
sivuston toteutuksessa hyödynnetään tietoteknistä tietosuojaa, jolla pyritään huolehtimaan siitä, että syötetyt 
tiedot säilyvät muuttumattomina ja ovat saatavilla vain tietoon oikeutetuille. Vain määrätyillä Juvenes Oy:n 
työntekijöillä tai Juvenes Oy:n erikseen nimeämillä henkilöillä on käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla pääsy 
järjestelmään. Rekisterin tietoja käsittelevät henkilöt ovat lakisääteisen salassapitovelvollisuuden alaisia. 

12 Tarkastusoikeus 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Lisäksi hänellä on 
riittävän tarkan ja yksilöidyn tarkastuspyynnön tehtyään oikeus saada tietoonsa itseään koskevat ja tallenteiden 
sisältämät tiedot. Tarkastuspyyntö tulee osoittaa kirjallisesti ja allekirjoitettuna seuraavaan osoitteeseen: 

Juvenes Oy 
Hallinto / Tietosuojayhteyshenkilö 
Hatanpään valtatie 11, 33100 Tampere 
tietosuoja@juvenes.fi 

13 Oikeus vaatia tiedon korjaamista ja poistamista 

Rekisterinpitäjän on korjattava asianomaisen osoittama virheellinen tieto henkilötietorekisterissä. 
Rekisterinpitäjällä on myös omatoimisen toiminnan kautta velvoite tarkastaa tietojen asiallisuus ja ajantasaisuus 
rekisterissä. Rekisteröity voi myös vaatia rekisterinpitäjää poistamaan itseään koskevat tiedot rekisteristä. 
Tietosuojayhteyshenkilö johtaa toimenpiteen käsittelyä. Tiedot hävitetään tietoturvallisesti. 

14 Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada 
häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja 
koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle. Lisäksi 
rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä, automaattista päätöksentekoa ja profilointia. 

15 Myynnin ja markkinoinnin asiakasrekisteriin tallennettavien informointi 

Juvenes Oy:n internetsivuilla on nähtävissä myynnin ja markkinoinnin asiakasrekisteriä koskeva tietosuojaseloste. 

16 Tietojen poistaminen ja säilytysaika 

Juvenes Oy poistaa rekisteristä tiedot, jos asianomainen itse lakiin perustuen vaatii Juvenes Oy:tä poistamaan 
häntä koskevat tiedot. Tietoja ei kuitenkaan poisteta, jos laissa määrätään eri tavalla tai toimivaltainen 
viranomainen on käynnistänyt prosessin, joka edellyttää Juvenes Oy:tä säilyttämään tietoja tai muu taho on 
hakenut Suomen oikeudelta turvasuojaamispäätöstä tiedoille.  

17 Tietosuojaselosteen muuttaminen 

Juvenes Oy pidättää oikeuden päivittää ja muuttaa myynnin ja markkinoinnin asiakasrekisteriä 
koskevaa tietosuojaselostetta. Muutokset voivat perustua esimerkiksi lainsäädännön muuttumiseen tai 
liiketoiminnan kehittämiseen. 
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18 Tietosuojaselosteen hyväksyntä 

Tietosuojaseloste on hyväksytty jatkuvana ja tarkastettu 9.9.2019. 
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