
TIETOSUOJASELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §

Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen
täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä.

Laatimispäivä

4.10.2017 (päivitetty)

1a
Rekisterin-
pitäjä

Nimi

Deloitte Oy

Osoite

Porkkalankatu 24, 00180 Helsinki

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

Puh. 020 755 500

2
Yhteyshenki-
lö rekisteriä
koskevissa
asioissa

Nimi
Sanna Fäldt
Osoite

Porkkalankatu 24, 00180 Helsinki

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

Puh. 020 755 500

3
Rekisterin
nimi

Asiakas- ja sidosryhmärekisteri

4
Henkilötieto-
jen käsittelyn
tarkoitus

Deloitten asiakasyritysten yhteyshenkilöiden ja henkilöasiakkaiden sekä muiden henkilötietolain 8 §
1 mom 8 kohdan mukaisten henkilöiden henkilötietojen säilyttäminen ja käsittely asiakassuhteen
hoitamista, kehittämistä, palvelun toteuttamista, viestintää, markkinointia ja muuta vastaavaa
toimintaa tai yhteydenottoja varten.

5
Rekisterin
tietosisältö

Asiakasyrityksen nimi, osoite, toimiala, Y-tunnus, puhelinnumero ja internetsivuston osoite sekä
tiedot asiakkaan tilaamista palveluista ja niiden toimittamisesta. Lisäksi yrityksen edustajien ja
henkilöasiakkaiden nimet, asemat, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet sekä mahdolliset
markkinointikiellot ja suostumukset.

6
Säännönmu-
kaiset tieto-
lähteet

Tieto saadaan yrityksiltä ja henkilöiltä esimerkiksi tapaamisten yhteydessä, käyntikorteista ja
sähköpostiviestinnästä. Lisäksi tietoja voidaan saada mediasta esimerkiksi lehdistöstä, julkaisuista,
yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä, ulkopuolisilta palveluntarjoajilta ja vastaavista
rekistereistä sekä lähteistä, kollegoilta ja seminaareista sekä toimialaan liittyvistä tapaamisista ja
muista vastaavanlaisista lähteistä.

Deloitte huolehtii säännöllisesti rekisterin päivittämisestä ja tarpeettomien tietojen rekisteristä
poistamisesta. Henkilötietoja voidaan kerätä, tallentaa ja päivittää myös osoite-, päivitys- ja muita
vastaavia palveluita tarjoavien rekisterinpitäjien tietojen pohjalta.
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7
Tietojen
sään-
nönmukaiset
luovutukset

Tietoja voidaan siirtää tai luovuttaa henkilötietolain mukaisesti eri maissa sekä EU:n ja ETA:n
alueella että niiden ulkopuolella sijaitseville DTT palvelimille henkilötietodirektiivin 26 artiklan 4
kohdassa tarkoitettuja komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita käyttäen.

8
Tietojen
siirto
EU:n tai
ETA:n
ulkopuolelle

Tietoja voidaan siirtää tai luovuttaa henkilötietolain mukaisesti eri maissa sekä EU:n ja ETA:n
alueella että niiden ulkopuolella sijaitseville DTT palvelimille henkilötietodirektiivin 26 artiklan 4
kohdassa tarkoitettuja komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita käyttäen.

9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

A Manuaalinen aineisto

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Deloitte käsittelee rekisterin tietoja ainoastaan sähköisessä muodossa. Rekisteriin ja sen tietoihin on
pääsy ainoastaan sellaisilla henkilöillä, joille se on työtehtävien vuoksi tarpeellista. Tiedot säilytetään
luottamuksellisina ja suojattuna asianmukaisin tietoteknisin toimenpitein.

10
Tarkastus-
oikeus

Pääsääntöisesti jokaisella on oikeus vaatia henkilörekisteriin tallennetut tietonsa. Pyyntö tulee tehdä
kirjallisesti ja se tulee osoittaa edellä mainitulle yhteyshenkilölle edellä mainittuun osoitteeseen.

11
Oikeus vaatia
tiedon
korjaamista

Jokaisella on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Pyyntö tulee
tehdä kirjallisesti ja se tulee osoittaa edellä mainitulle yhteyshenkilölle edellä mainittuun
osoitteeseen.

12
Muut henkilö-
tietojen käsit-
telyyn liitty-
vät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja
suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta
samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.


