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VPFuture Oy:n tietosuojaseloste  

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. 

Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen. 

1. Rekisterinpitäjä  

VPFuture Oy 

Rypyntie 11, 37500 Lempäälä 

www.vpfuture.fi 

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa  

Vesa Peltonen  

vesa.peltonen@vpfuture.fi 

0405484872 

2. Rekisteröidyt  

VPFuture Oy:n asiakas- ja yhteistyökumppanirekisteri 

 

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus  

Henkilötietoja käytetään henkilötietolain mukaisesti asiakassuhteiden hoitoon ja asiakasviestintään sekä 

markkinointiin. Markkinoinnin osalta käsittelyperusteemme on oikeutettu etu ja asiakassuhteiden hoidon 

osalta yhteistyösopimuksemme täytäntöönpano 

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot  

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, asema, yritys/organisaatio, yhteystiedot 

(puhelinnumero, sähköpostiosoite, yrityksen/ organisaation osoite), www-sivustojen osoitteet, 

tunnukset/profiilit sosiaalisenmedian palveluissa, tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, 

laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin/ sovittuihin palveluihin liittyvät tiedot 

5. Rekisteröidyn oikeudet  

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen 

vesa.peltonen@vpfuture.fi 

Tarkastusoikeus  

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.   

Oikeus tietojen oikaisemiseen 

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot. 

Vastustamisoikeus  

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

lainvastaisesti.   
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Suoramarkkinointikielto  

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.  

Poisto-oikeus  

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme 

poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida 

poistaa.   

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä 

tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) 

määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa 

ennen määräajan umpeutumista. 

Suostumuksen peruuttaminen 

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. 

asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen. 

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle  

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

saadaan ratkaistua.  

Valitusoikeus  

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  

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 itse luovuttaa tietojaan. Voimme saada henkilötietoja myös 

työnantajaltasi. 

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset  

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin VPFuture Oy:n ulkopuolelle.   

Mahdollisissa yhteistyötoimeksiannoissa olemme varmistaneet, että kaikki yhteistyökumppanimme 

noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Sivuiltamme löytyy linkkejä muille sivustoille tai sisältöä ulkopuolisilta 

sivuilta (esim. LinkedIn, Profiles International), jolloin sisällön käyttö tapahtuu kulloinkin kyseessä olevan 

sivuston oman rekisteriselosteen mukaisesti. 

 

8. Käsittelyn kesto  
 

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan kuin asiakkuus tai yhteistyökumppanuus on voimassa 
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 Tietosuojaseloste 25.5.2018 
 

9. Henkilötietojen käsittelijät  

Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita 

henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden 

henkilöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn 

osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään 

voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.  

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle  

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.   

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi  

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.  

 

Pyrimme jatkuvasti parantamaan palvelujamme ja siksi pidätämme oikeiden muuttaa tätä 

tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä tällä sivulla 


