TIETOSUOJASELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §
Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa
liitettä.

1a
Rekisterinpitäjä

Laatimispäivä

20.3.2019

Nimi

Koulutus ja terapia Koherentti Oy tai sen tytäryhtiö

Osoite

Koulutus ja terapia Koherentti Oy
Ratinankatu 8 B 36, 33100 Tampere
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

koherentti@koherentti.fi
Nimi
2
Nyrhinen
Yhteyshenki- Markus
Osoite
lö rekisteriä
koskevissa Koulutus ja terapia Koherentti Oy
Ratinankatu 8 B 36, 33100 Tampere
asioissa
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

markus.nyrhinen@koherentti.fi
3
Rekisterin
nimi
4
Henkilötietojen käsittelyn
tarkoitus

5
Rekisterin
tietosisältö

Organisaatiorekisteri
Organisaatiorekisterissä ylläpidetään Koherentin olemassa olevien ja mahdollisten tulevien
organisaatiotahojen yhteyshenkilöiden tietoja. Organisaatio voivat olla esimerkiksi yrityksiä,
yhteisöjä, kuntia, maakuntia tai sairaanhoitopiirejä. Organisaatiot voivat toimia Koherentin
asiakkaina tai alihankkijoina.
Henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavissa käyttötarkoituksissa:
- Markkinoinnin, viestinnän ja myynnin hoitaminen, kehittäminen, kohdentaminen ja seuranta.
- Asiakassuhteen hoitaminen ja asiakaspalvelu.
- Asiakassuhteen analysointi, ryhmittely ja raportointi sekä muut kokonaisasiakkuuden ja
liiketoiminnan kehittämiseen liittyvät tarkoitukset.
- Asiakaspalautteen kerääminen ja käsittely.
- Markkinatutkimusten ja mielipidekyselyiden toteuttaminen
- Organisaation yhteyshenkilön / yhteyshenkilöiden yhteystiedot
- Asiakkuuteen tai alihankintaan liittyvät tiedot kuten tilatut palvelut ja tehdyt sopimukset
- Laskutustapatieto sekä muut laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot
- Kyselyiden vastaukset

6
Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään sekä julkisista
Säännönmu- tietolähteistä. Henkilötietoja voidaan täydentää ja päivittää myös
kaiset tietoväestörekisteristä, kaupparekisteristä, luottotietorekisteristä ja
lähteet

suoramarkkinointiliiton ylläpitämistä kieltorekistereistä sekä muista
vastaavista julkisista, kaupallisista ja yksityisistä rekistereistä.

7 Tietojen
Tietoja voidaan luovuttaa vain voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.
säännönmukaiset
luovutukset

8
Tietojen
siirto EU:n
tai ETA:n
ulkopuolelle

Ei

9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

A Manuaalinen aineisto

Ei manuaalisia aineistoja
B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja.
Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa. Tietoihin pääsevät käsiksi vain
yhtiön nimeämät henkilöt, joilla on perusteltu ja eritelty syy käsitellä rekisterin tietoja.

10
Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja on tallennettu Koherentin rekisteriin.
Tarkastuspyyntö tehdään kirjallisesti tai muulla varmennetulla tavalla ja osoitetaan rekisterinpitäjälle,
joka päättää tarkastusoikeudesta. Rekisteröidyn henkilöllisyys tarkistetaan kuvallisesta
henkilötodistuksesta ennen tietojen antamista. Tarkastusoikeus voidaan evätä laissa säädetyin
perustein. Tarkastusoikeuden käyttäminen on maksutonta kerran vuodessa toteutettu

11
Rekisterinpitäjän velvollisuus on korjata henkilörekisteriin sisältyvät virheelliset tiedot sekä omaOikeus vaatia aloitteisesti että rekisteröidyn pyynnöstä Tiedon korjaamisen pyynnön ei aina tarvitse olla kirjallinen.
tiedon
korjaamista

12
Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Henkilö voi kieltää Koherenttia sähköisen viestinnän tietosuojalain 27 §:n mukaisesti käsittelemästä
itseään koskevia tietoja suoramarkkinoinnin tarkoituksiin ilmoittamalla muutoksista sähköpostitse
osoitteeseen koherentti@koherentti.fi tai toimimalla sähköisessä markkinointiviestissä muuten
ilmoitetulla tavalla.
Tietosuojavastaavana toimii Markus Nyrhinen (sähköposti: markus.nyrhinen@koherentti.fi)

