
Rekisteri- ja tietosuojaseloste  
Tämä on Saraco D&M Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-
asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 22.5.2018. Viimeisin 
muutos 22.5.2018 

 1. Rekisterinpitäjä 

Saraco D&M Oy, Eerikinkatu 28, 00180 Helsinki  
y-tunnus 1738349-0 
p. 010 336 1710, saraco@saraco.fi 

 2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö 

Ulla-Maija Brandt, ulla-maija.brandt@saraco.fi, 040 516 1616 
Postiosoite sama kuin rekisterinpitäjällä 

3. Rekisterin nimi 

Markkinointirekisteri 

 4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

Henkilötietoja käsitellään yrityksen mainonnan, markkinoinnin ja myynnin tarpeisiin 
uusasiakashankinnan toteuttamiseksi rekisteröidyn suostumuksella. 

5. Rekisterin tietosisältö 

• Asiakkaan nimi ja yhteystiedot (y-tunnus tai henkilötunnus) 
• Yritysasiakkaan osalta yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot 

Asiakastietoja säilytetään 5 vuotta. 

6. Säännönmukaiset tietolähteet 

Julkiset rekisterit, rekisteröitävät henkilöt itse, yleisesti saatavilla olevat internetlähteet. 
 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n 
ulkopuolelle 

Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia. 

Rekisterissä olevia henkilötietoja ei luovuteta eikä siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan 
talousalueen ulkopuolelle. 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet 

mailto:ulla-maija.brandt@saraco.fi


A. Manuaalinen aineisto: säilytetään erikseen lukittavissa säilytyskaapeissa tai -
laatikoissa, joihin pääsy on vain henkilöillä, joiden työtehtävät edellyttävät aineiston 
käsittelyä. Tiedot käsitellään luottamuksellisina ja lakisääteisiä salassapitovelvoitteita 
noudatetaan. 

 
B. Digitaalisesti tallennetut tiedot: Sähköinen aineisto säilytetään keskitetysti 
palomuurin suojaamissa palvelimissa. Pääsy tiedostoihin ja henkilötietotietueisiin on 
suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla, ja pääsyä voidaan rajoittaa käsittelytarpeen 
mukaan. Tiedot käsitellään luottamuksellisina ja lakisääteisiä salassapitovelvoitteita 
noudatetaan. 

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista 

Rekisterinpitäjä pitää rekisteriselosteen rekisteröidyn saatavilla. 
Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkistaa itseään koskevat, 
rekisterissä olevat tiedot tai saada tietää, että rekisterissä ei ole häntä koskevia tietoja. 
Rekisterinpitäjä samalla ilmoittaa rekisteröidylle rekisterin säännönmukaiset tietolähteet ja 
mihin rekisterin tietoja tyypillisesti käytetään ja luovutetaan. 
Rekisterinpitäjä antaa em. tiedot pyydettäessä. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti 
rekisteriasioista vastaavalle henkilölle osoitteeseen: 
Saraco D&M Oy, Ulla-Maija Brandt, Eerikinkatu 28, 00180 Helsinki tai sähköpostitse 
osoitteeseen: etunimi.sukunimi(at)saraco.fi 
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia häntä koskevan virheellisen tiedon korjaamista, 
poistamista ja täydentämistä.  

10. 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. Poistamista voivat rajoittaa lakisääteiset tai tekniset syyt 
säilyttää tietoa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi 
pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Pyyntö on 
osoitettava edellä kohdassa 2 mainitulle rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle. Rekisterinpitäjä 
vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti 
kuukauden kuluessa). 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679#d1e2144-1-1
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