Tämä on Management Events Studio Oy:n EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR)
mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 14.3.2022. Viimeisin muutos 14.3.2022.

1. Rekisterinpitäjä
Management Events Studio Oy, Heikkiläntie 7, 00210 Helsinki

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Mikko Kaarlela, studio@mestudio.fi

3. Rekisterin nimi
Yrityksen asiakas-/markkinointirekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on
henkilön suostumus.
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito
sekä markkinointi. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, asema, yritys/organisaatio,
yhteystiedot, www-sivustojen osoitteet ja muu asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin
liittyvät tiedot.
Verkkosivuston vierailijoiden IP-osoitteita ja palvelun toiminnoille välttämättömiä evästeitä
käsitellään oikeutetun edun perusteella mm. tietoturvasta huolehtimiseksi ja sivuston
vierailijoiden tilastotietojen keruuta varten niissä tapauksissa, kun niiden voidaan katsoa
olevan henkilötietoja. Kolmansien osapuolten evästeille pyydetään tarvittaessa suostumus
erikseen.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä
viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista,
asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.
Yritysten ja muiden organisaatioiden yhteyshenkilöiden tietoja voidaan kerätä myös
julkisista lähteistä kuten verkkosivuilta, hakemistopalveluista ja muilta yrityksiltä.
Käyttäjänseuranta
Käytämme Leadoon käyttäjänseurantaa seurataksemme miten käyttäjämme liikkuvat
nettisivuillamme ja yhdistämme tämän datan käyttäjän tietoihin joita kerätään esim. Chat
interaktioiden kautta. Leadoo käyttää etag seurantaa joka teknisesti eroaa keksipohjaisesta
seurannasta, mutta johon pätee samat lainalaisuudet kuin evästeisiin. Tarkista Leadoo
Marketing Technologies Oyn tietosuojakäytäntö (https://leadoo.com/privacy-policy/)
tietääksesi enemmän siitä mitä järjestelmässä seurataan. GDPR mielessä me toimimme
kontrollerina ja Leadoo datan prosessorina. Mikäli et halua että sinua seurataan voit
tyhjentää selaimesi välimuistin. Lisätietoja siitä miten Leadoo toimii tarkista
https://leadoo.com/privacy-policy-processor/

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto
EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voideaan julkaista siltä osin
kuin niin on asiakkaan kanssa sovittu. Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös
EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät
tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla,
niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietotuvasta huolehditaan asiaankuuluvasti.
Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimen käyttöoikeuksia ja
muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja
vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä.
Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö
tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön
esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuojaasetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

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. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle.
Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.
Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa
(pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

11. Evästekäytäntö
Eväste on pieni tekstitiedosto, joka tallennetaan käyttäjän tietokoneelle silloin kun joku
vierailee sivustolla. Evästeet eivät sisällä minkäänlaisia henkilötietoja eikä niiden avulla
voida esimerkiksi suorittaa ohjelmia.
Evästeet Management Events Studio Oy:n verkkosivuilla
Käytämme evästeitä moniin tarkoituksiin, jotka liittyvät sivuston toimivuuteen, analysointiin
ja markkinointiin.
Sivuston seurantaan käytämme Google Analytics -palvelua. Seurannan tarkoituksena on
kerätä tilastotietoa esimerkiksi sivun kävijämäärästä sekä suosituimmista sisällöistä.
Lisätietoja Googlen evästeistä voit lukea tästä linkistä. Evästetiedot auttavat meitä
parantamaan sivustomme toimivuutta ja käytettävyyttä.

Sivustomme on luotu WordPress-sisällönhallintajärjestelmällä, joka ei muutoin kerää
evästeitä vierailta. Sisäänkirjautuneilta käyttäjiltä voidaan tallentaa evästetietona tarvittavia
tietoja, kuten esimerkiksi käytettyä aikavyöhykettä.
Evästeiden kieltäminen selaimessa
Emme suosittele tätä, mutta mikäli haluat estää evästeet, muuta selaimesi evästeasetuksia.
Evästeiden kieltäminen saattaa heikentää käyttökokemusta, eikä kaikki verkkosivuston
toiminnot välttämättä enää toimi lainkaan.
Lisätietoja evästeiden hallinnasta selaimessesasi löytyy tämän linkin takaa. Jos estät
evästeiden käytön selainohjelmassasi, laitettasi ei seurata, kun vierailet sivustossa. Huomaa
kuitenkin, että estämällä evästeiden käytön saatat estää myös joidenkin sivuston
toimintojen käyttämisen.

