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Käsittelytoimi

Identiteetti
yhteystiedot

Alkem Oy:n perustamaan ja ylläpitämään materiaalitietokantaan
kuuluvien yritysten yhteyshenkilöiden kontaktointi ja tietokannan
ylläpito
ja Yhteydenotot:
Alkem Oy (y-tunnus: 0889360-8)
+358 400 749 042
karri@alkem.fi /Karri Lehtonen
Yhteydenotot tietosuoja-asioihin liittyvissä asioissa pyydetään
osoittamaan yllä olevaan sähköpostiosoitteeseen. Vastaamme
henkilötietoihin
liittyviin
pyyntöihin
tietosuojalainsäädännön
edellyttämän ajan sisällä.

Käyttötarkoitus

Tietokannassa olevien yritysten yhteyshenkilöiden kontaktointi
liiketoimintamahdollisuuksien luomiseksi sekä materiaalitehokkuuden
parantamiseksi.

Käsittelyn
oikeusperuste

Käsittelyn oikeusperusteena on Euroopan Unionin Tietosuojaasetuksen (EU 2016/679) kuudennen artiklan 1 kohdan (a) alakohta
(käyttäjän suostumus) ja/tai (f) alakohta (rekisterinpitäjän
oikeutettujen etujen toteuttaminen). Tässä tarkoitettu oikeutettu etu
on tietokannan käyttötarkoituksen toteuttaminen ja kaupallinen
hyödyntäminen.

Käsiteltävät
henkilötiedot

Nimi, työsähköpostiosoite, työpuhelinnumero

Tietolähteet

Henkilötiedot on kerätty julkisista lähteistä, kuten yritysten
internetsivuilta, yhteystietoja välittävältä palveluntarjoajalta tai
yrityksen edustajan tietokantaa varten luovuttamista tiedoista.

Henkilötietojen
vastaanottajat

Henkilötiedot voidaan luovuttaa sellaiselle kolmannelle osapuolelle,
jonka kanssa rekisteröidyn edustama yritys voisi tietokannan
osoittamien
tulosten
mukaan
potentiaalisesti
käydä
materiaalikauppaa tai hyödyntää tietoa liiketoimintansa kehittämiseen
tai edistämiseen.

Tietojen
luovuttaminen
EU/ETA-alueen
ulkopuolelle

Tietoa ei luovuteta EU/ETA alueen ulkopuolelle.
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Tietojen
säilyttämisaika

Tietoja säilytetään siihen asti, kunnes jokin seuraavista ehdoista
täyttyy:
• ilmenee, että rekisteröity ei ole enää tietokannassa määritetyn
yrityksen palveluksessa tai rekisteröidyn tehtävänkuva on
muuttunut niin, ettei se liity enää hankintoihin, strategiaan tai
muuhun tietokannan ylläpidon kannalta oleelliseen tehtävään
tai
tietokannassa
oleva
yhteyshenkilö
päivittyy
tarjouspyyntöjen tai yrityksen ilmoittamien muutosten
perusteella
• rekisteröity pyytää tietojensa poistamista tietokannasta, eikä
Alkem Oy:llä ole perustetta jatkaa tietojen käsittelyä
tiedon säilyttäminen ei ole muusta syystä enää perusteltua

Rekisteröidyn
oikeudet

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679, “GDPR”) perusteella
rekisteröidyllä on oikeus muun muassa:
• pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin
henkilötietoihin;
• pyytää kyseisten tietojen oikaisemista ja mahdollisesti myös
tietojen poistamista taikka käsittelyn rajoittamista;
• tietyissä tapauksissa vastustaa käsittelyä sekä siirtää tiedot
järjestelmästä toiseen; ja
• mikäli käsittely perustuu suostumukseen, oikeus peruuttaa
suostumus milloin tahansa. Huomaathan, että suostumuksen
peruuttaminen ei vaikuta tietojen käsittelyn lainmukaisuuteen
ennen peruutusta.
Oikeuksien tarkempi sisältö ja rajoitukset määritetään GDPR:ssä,
johon rekisteröityjä kehotetaan tutustumaan.
Kyetäksemme noudattamaan mahdollista pyyntöänne GDPR:ään
liittyen on meidän voitava varmistua henkilöllisyydestänne. Siksi
pyydämme ystävällisesti toimittamaan pyytämämme kohtuulliset
tiedot tunnistamista varten. Huomaathan, että mikäli esitetty pyyntö
on perusteeton tai kohtuuton (näyttömme mukaan), voimme veloittaa
kohtuulliset pyyntöön liittyvät hallinnolliset maksut tai kieltäytyä siitä.

Valitusoikeus
valituksen
tekeminen

Automaattinen
päätöksenteko

ja Sinulla
on
oikeus
tehdä
ilmoitus
tietosuojavaltuutetulle
(https://tietosuoja.fi/ilmoitus-tietosuojavaltuutetulle), mikäli epäilet,
että tietojasi käsitellään lainvastaisesti, emme muutoin täytä laillisia
velvollisuuksiamme tietojesi käsittelyyn liittyen tai mikäli sinulla on
muita syitä valituksen tekemiseen.
Käsittelytoimeen ei liity automaattista päätöksentekoa.

