
REKISTERISELOSTE 

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § 

 

Rekisterinpitäjä  Ignis Oy 
Y-tunnus: 1936567-5 
c/o Innopoli 2 
Tekniikantie 14 
02150 Espoo 
 

Rekisteriasioiden 
yhteyshenkilö 

 Saku Keskitalo, talousjohtaja 
Puh: 030 6888 500 
Sähköposti: info@trainershouse.fi 
 

Rekisterin nimi  Ignis Oy:n suoramarkkinointirekisteri 
 

Henkilötietojen 
käyttötarkoitus 

 Henkilötietoja käytetään soveltuvan lainsäädännön mukaisesti Ignis Oy:n, sen 
kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden sekä 
yhteistyökumppaneiden suoramarkkinointiin, mukaan lukien sähköinen 
suoramarkkinointi, etämyynti, mielipide- ja markkinatutkimukset sekä muut 
näihin rinnastettavat osoitteelliset lähetykset.  
 
Henkilötietoja myös käytetään Ignis Oy:n asiakassuhteiden hallintaan ja 
hoitamiseen (esim. asiakasviestintään), Ignis Oy:n liiketoiminnan sekä 
erillisten toimintojen analysointiin ja kehittämiseen. 
 

Rekisterin sisältämät 
tiedot 

 Rekisterissä voidaan käsitellä: 
 
Suoramarkkinoinnin toimenpiteiden suorittamiseksi tarpeelliset tiedot 

- Rekisteröidyn nimi 
- Yhteystiedot (osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite tms.) 
- Y-tunnus 
- Ikä ja syntymävuosi/rekisteröintipäivämäärä 
- Paikkakunta 
- Sukupuoli 
- Kieli 
- Titteli 
- Tiedot suoramarkkinointiluvista tai -kielloista 
- Tietojen muutostiedot 
- Muut liiketoiminnan kannalta olennaiset tiedot 

 

Asiakassuhteiden hallinnan ja hoitamisen toimenpiteiden suorittamiseksi 
tarpeelliset tiedot 

- Asiakassuhteen tunnistetiedot (asiakasnumero, käyttäjätunnukset, 
tms.) 

- Asiakassuhteen alkamis- ja päättymispäivä 
- Käyttämien palvelujen tiedot 
- Asiakassuhteeseen liittyvä viestintä ja muu yhteydenpito 
- Laskutustiedot 

 

Säännönmukaiset 
tietolähteet 

 Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään sekä rekisterinpitäjän 
järjestelmistä palvelujen käytön yhteydessä. Tämän lisäksi henkilötietoja 
voidaan kerätä ja päivittää Ignis Oy:n kanssa samaan konserniin kuuluvien 
yhtiöiden sekä yhteistyökumppaneiden rekistereistä, Postin ja 



Väestörekisterikeskuksen osoitepalvelusta, ASML Suomen 
Asiakkuusmarkkinointiliiton ylläpitämästä kieltorekisteristä sekä muista 
vastaavista julkisista tai yksityisistä rekistereistä ja tietolähteistä. 
 

Tietojen luovutus ja 
siirto 

 Rekisterinpitäjä voi voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti luovuttaa 
henkilötietoja rekisterinpitäjän kanssa samaan konserniin kuuluville yhtiöille 
sekä yhteistyökumppaneille, ellei rekisteröity ole sitä kieltänyt. 
Rekisterinpitäjä voi luovuttaa henkilötietoja viranomaisille voimassaolevan 
lainsäädännön mukaisesti. 
 
Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen 
ulkopuolelle, ellei se ole tietojen käsittelyn tai palvelun teknisen toteuttamisen 
vuoksi tarpeellista. Tällöin rekisterinpitäjä huolehtii riittävästä tietosuojan 
tasosta. 
 

Rekisterin suojaus  Rekisteriä säilytetään sähköisesti ja sen sisältö on suojattu ulkopuolisilta 
salasanojen, palomuurien sekä muiden teknisten keinojen avulla. Pääsy 
rekisterin tietoihin on ainoastaan niillä henkilöillä, joiden työtehtävien 
suorittamiseksi pääsy rekisterin tietoihin on tarpeen. Rekisterin tietoja 
sisältävät fyysiset asiakirjat säilytetään lukituissa tiloissa, joihin ulkopuolisilla 
ei ole pääsyä.  
 
Rekisterinpitäjällä ja sen lukuun toimivilla henkilöillä on rekisteriin sisältyviä 
henkilötietoja koskeva vaitiolovelvollisuus. 
 

Tarkastus-, korjaus- 
ja kielto-oikeus 

 Rekisteröidyllä on oikeus kieltää henkilötietojensa käytön 
suoramarkkinointiin tai vaatia mahdollisten virheellisten tietojen korjausta 
ilmoittamalla siitä rekisteriasioiden yhteyshenkilölle. 

 


