
 

 

Rekisteriseloste  

Tässä rekisteriselosteessa kerrotaan, miten Success Story Oy käsittelee ja turvaa asiakasrekistereissä olevat 
henkilötiedot. 

1 Rekisterinpitäjä 
Success Story Oy 
2232192-1 
Aapontie 13 
00730 HELSINKI 
+358 40 540 7020 

2 Yhteystiedot 

a. rekisteriä koskevissa asioissa 
Satu Sairanen, Success Story Oy, Aapontie 13, 00730 Helsinki 
satu.sairanen@success-story.fi, +358 40 540 7020 

b. tietosuojavastaava 
Satu Sairanen, Success Story Oy, Aapontie 13, 00730 Helsinki 
satu.sairanen@success-story.fi, +358 40 540 7020 

3 Rekisterin nimi 
Success Story Oy:n asiakasrekisteri 

4. Rekisteröidyt 
Rekisterissä on listattuna Success Story Oy:n nykyiset asiakkaat ja niiden yhteyshenkilöt. 

5 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 
Rekisterissä olevia henkilötietoja käsitellään Success Story Oy:n asiakkailleen tarjoaman palvelun 
hoitamiseksi.  

5 Rekisterin tietosisältö 
Rekisteriin tallennetaan henkilön etu- ja sukunimi, postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja 
henkilön edustama organisaatio.  

6 Säännönmukaiset tietolähteet 

Rekisterissä oleva henkilö on joko 

 itse tai edustaa yritystä, joka on Success Storyn asiakas 

Rekisterin tietoja pidetään yllä manuaalisella päivityksellä.   
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7 Rekisteröidyn oikeudet 

a. Tarkastus- ja oikaisuoikeus 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastusoikeutta koskevat 
yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse kohdassa 2. mainittuun osoitteeseen.  

Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä tai puutteita, rekisteröity voi esittää kohdassa 2. mainitulle 
rekisteriasioista vastaavalle henkilölle virheen korjaamista koskevan pyynnön. 

Kaikkien tarkastus- ja oikaisupyyntöjen esittäjien henkilötiedot varmistetaan ennen toimenpiteitä. 

b. Vastustamisoikeus 

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty 
lainvastaisesti. 

c. Suoramarkkinointikielto 

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin. 

d.  Poisto-oikeus 

Henkilö voi milloin tahansa pyytää poistamaan tietonsa rekisteristä lähettämällä sähköpostiviestin kohdassa 
2 mainitulle rekisterin yhteyshenkilölle. Tiedot poistetaan automaattisesti asiakassuhteen loppumisen 
vuoksi. 

e. Valitusoikeus 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia 
saadaan ratkaistua. 

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme 
henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. 

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html 

7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset 
Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.  

Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Käytämme 
säännönmukaisesti seuraavia palveluntarjoajia: 

Nebula Oy 
Mediasignal Communications Oy 

Käyttämäämme kuvapankkiin tulee uusille käyttäjille rekisteröinnin yhteyteen opt-in-tietosuojaseloste ja 

ehtojen hyväksyntä. Nämä tulevat näkyviin nykyisille kuvapankin käyttäjille kirjautumisen yhteyteen 

ensimmäisellä kerralla. 
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8 Käsittelyn kesto 

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakassuhde on voimassa. 

9 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 
Henkilötietoja ei siirretä EU-/ETA-alueen ulkopuolisiin maihin. 

10 Henkilötietojen käsittelijät 

Rekisteritietoja käsittelevät Success Story Oy:n työntekijät. Henkilöt ovat salassapitovelvollisuuden alaisia ja 
perehdytettyjä rekisterin käyttämiseksi.  

11 Rekisterin suojauksen periaatteet 
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Success Story Oy:n käyttämä tietoverkko ja laitteisto, jolla 
rekisteri sijaitsee, on suojattu tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä, palomuureilla ja salasanoilla. 
Varmuuskopiot sijaitsevat lukitussa tilassa, ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt. 

Manuaalisesti käsiteltävät henkilötietoja sisältävät asiakirjat tuhotaan asianmukaisesti käsittelyn jälkeen. 

Päivitetty 25.5.2018 

 

 


