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METSÄMENTORIT
REKISTERINPITÄJÄ
MetsäPremium Oy
Pääskynkuja 4 B 4
03100 Nummela
Pirjo Havia
Y‐tunnus 2466645‐6

Laki ja Metsä Oy
Maakuntakatu 29‐31 B
96200 Rovaniemi
Tuomo Liikanen
Y‐tunnus 2623336‐3

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELIJÄ
Pirjo Havia
puh +358 44 273 2033
pirjo.havia@metsapremium.fi

Tuomo Liikanen
puh +358 50 4334 720
tuomo.liikanen@lakijametsa.fi

REKISTERIN NIMI
Metsämentorit asiakasrekisteri
REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE
Henkilö on tilannut Metsämentorit uutiskirjeen tai Metsämentorit Pro lakitiedotteen.
Oikeutus tietojen ylläpitoon perustuu tällöin sopimukseen.
Maksuttoman uutiskirjeen osalta henkilötietoa on tallennettu myös MetsäPremium Oy:n ja
Laki ja Metsä Oy:n asiakkaista ja kumppaneista, joille on ilman tilausta lähetetty
Metsämentorit uutiskirje. Tällöin tietojen rekisteröinti perustuu oikeutettuun etuun.
Tiedot saadaan asiakkaalta itseltään tai hänen edustamansa yrityksen verkkosivuilta.
Metsämentorit pyytää ja tallettaa vain tiedot, jotka ovat välttämättömiä palveluiden
laadukkaan tuottamisen turvaamiseksi.
REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS JA TIETOJEN KÄSITTELY
Rekisterin käyttötarkoitus on Metsämentorit‐palvelujen tuottaminen ja asiakkuuteen liittyvät
toiminnot, kuten laskutus.
Tietoja voidaan käyttää palvelun kehittämiseen ja markkinointiin sekä MetsäPremium Oy:n
ja Laki ja Metsä Oy:n palvelujen markkinointiin.
Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa. Tietoja
käsitellään sähköisesti https://mailchimp.com/ ‐palvelussa. Palvelussa huolehditaan
tietoturvasta seuraavin periaattein: https://mailchimp.com/legal/privacy/
MetsäPremium Oy käyttää kirjanpito‐ ja laskutusohjelmana Finagon omistamaa
Procountoria, jolloin ko. palvelun käyttämille palvelimille kertyy henkilötietoa. Myös Finago
huolehtii tietoturvasta asianmukaisesti. Laskutuksen osalta rekisteritiedoista saatetaan
siirtää toiselle palveluntarjoajalle. Tällöin siirretään vain palvelun kannalta välttämättömät
tiedot ja varmistetaan, että palveluntarjoaja huolehtii tietoturvasta.
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TIEDOT REKISTERÖIDYISTÄ
Henkilörekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:






Henkilön etu‐ ja sukunimi
Organisaatio tai työnantaja
Sähköpostiosoite
Postiosoite
Verkkolaskuosoite

REKISTERÖIDYN OIKEUDET
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin
henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista taikka
käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä
toiseen. Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. Näissä tilanteissa
täytyy olla sähköpostitse yhteydessä jompaankumpaan rekisterinpitäjään.
TIETOJEN SÄILYTYSAIKA JA POISTAMINEN
Asiakkuuteen perustuvia henkilötietoja säilytetään korkeintaan asiakassuhteen päättymistä
seuraavan viimeisen laskun maksamiseen asti.
Maksuttoman palvelun osalta asiakastietoja säilytetään korkeintaan palvelun
päättymisvuoden loppuun, minkä jälkeen tiedot poistetaan rekisteristä.
TIETOJEN LUOVUTTAMINEN
Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan MetsäPremium Oy:n, Laki ja Metsä Oy:n sekä
mahdollisten Metsämentorit ‐palvelutuotantoon osallistuvien alihankkijoiden tai
kumppaneiden käytettävissä.
Tietoja ei siirretä MailChimp‐palvelun ulkopuolelle muutoin kuin tarvittaessa laskutus‐ ja
markkinointitilanteissa. Tietoja ei luovuteta Metsämentorit‐palvelutuotannon ulkopuolisille
tahoille.
Henkilötietoja voi sijaita MailChimp‐palvelun palvelimilla Euroopan Unionin ulkopuolella.
TIETOJEN SUOJAUS
Käytetyt laitteet ja sähköiset palvelut ovat asianmukaisesti suojattuja ja käyttö edellyttää
henkilökohtaista tunnistautumista.
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Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää MetsäPremium Oy:n tai
Laki ja Metsä Oy:n käyttäjäoikeuksia. Tietoja ei säilytetä paperilla, muistitikuilla,
henkilökohtaisilla laitteilla tai ulkoisilla levyasemilla.

