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1a
Rekisterinpitäjä

Nimi

Itella Posti Oyj
Y-tunnus 0109357-9
Kotipaikka: Helsinki
Osoite

PL 1, 00011 ITELLA
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

0200-710000 (pvm, mpm)

Nimi
2
Elo-Vehman
Yhteyshenki- Lea
Osoite
lö rekisteriä PL 1, 00011 ITELLA
koskevissa
asioissa
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
0200-710000 (pvm, mpm)

3
Rekisterin
nimi
4
Henkilötietojen käsittelyn
tarkoitus

Markkinointirekisteri
Henkilötietoja käytetään Itella Posti Oy:n (jäljenpänä Itella) ja sen konserniyhtiöiden markkinointiin,
suoramainontaan ja -kampanjoihin, mielipide- tai markkinatutkimukseen sekä näihin rinnastettavissa
oleviin toimenpiteisiin myös sähköisiä kanavia käyttäen. Itella voi luovuttaa tiedot kolmannen
osapuolen käsiteltäviksi.
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häneen kohdistettu suoramarkkinointi.

5
Rekisterin
tietosisältö

Itellan markkinointirekisteri sisältää seuraavat tiedot:
- Nimi
- Syntymävuosi
- Katuosoite
- Postinumero
- Paikkakunta
- Puhelinnumero
- Sähköpostiosoite
- Suoramarkkinointlupa- ja kieltotiedot
- Markkinointiin liittyvä rekisteröityä koskeva muu tunnistetieto
- Tietojen muutos/päivitystiedot

6
Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteritiedot kerätään osallistuttaessa Itellan ja mahdollisesti sen yhteistyökumppaneiden
järjestämiin markkinointikampanjoihin, -kilpailuihin, -kyselyihin tai muihin vastaaviin
markkinointitoimenpiteisiin.
Rekisteritietoja voidaan korjata ja päivittää tämän lisäksi myös Itellan, sen konserniyhtiöiden ja
yhteistyökumppanien rekistereistä sekä tiedoilla Väestörekisterikeskuksen järjestelmästä, Itellan
Osoitetietojärjestelmästä ja ASML Suomen Asiakkuusmarkkinointiliiton ylläpitämästä kieltorekisteristä
sekä muista vastaavista julkisista ja yksityisistä rekistereistä.
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7
Itella voi luovuuttaa rekisteritietoja markkinointi- ja asiakaspalvelutarkoituksiin sen konserniyhtöille.
Tietojen
säänItella voi luovuttaa asiakastietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa
nönmukaiset rajoissa.
luovutukset
Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen johdosta osa tiedoista saattaa fyysisesti sijaita
ulkopuolisten alihankkijoiden palvelimilla tai laitteistoilla, joista niitä käsitellään teknisen
käyttöyhteyden avulla. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen
ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Kaikissa tilanteissa
tietojen luovutuksen ja siirtämisen edellytyksenä on, että tietoja saavat ja käsittelevät tahot ovat
solmineet Itellan kanssa sopimuksen, joka varmistaa tietojen lainmukaisen käsittelyn.

8
Rekisterin tietoja ei säännönmukaisesti siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
Tietojen
siirto
EU:n tai
ETA:n
ulkopuolelle

9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

A Manuaalinen aineisto

Markkinointirekisterin tietokannat on suojattu palomuureilla, salasanoilla ja muilla teknisillä keinoilla.
Tietoihin pääsevät vain Itella konsernin palveluksessa olevat henkilöt tai sen valtuuttamat toimijat,
jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään. Itella konserni edellyttää sekä henkilöstöltään että
yhteistyökumppaneiltaan sitoutumista asiakastietojen salassapitoon.

