
Rekisteri- ja tietosuojaseloste 

 

1. Kuka tietojasi käsittelee? 

Palava Global Oy, Lönnrotinkatu 5, 00100 Helsinki 

Yhteyshenkilö: Salla Hänninen, 0456040830, salla@palava.global 

2. Keiden tietoja käsittelemme, miksi? 

Asiakkaiden yhteyshenkilöt asiakkuussuhteen ylläpitämiseksi, käsittelyperusteena 

rekisterinpitäjän oikeutettu etu. 

Potentiaaliset asiakkaat, verkkosivujen kautta tulevat yhteydenottopyynnöt, 

käsittelyperusteena rekisterinpitäjän oikeutettu etu. 

Työnhakijat, jotka lähettävät sähköpostilla avoimen hakemuksen, käsittelyperusteena 

rekisterinpitäjän oikeutettu etu. 

3. Käsiteltävät tiedot 

Käsittelemme seuraavia tietoja: Nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, yritys, rooli 

yrityksessä, ip-osoite 

4. Käsittelyn kesto 

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan kuin se asiakassopimus, jonka 

hoitamiseksi tarvitsemme tietoja, on voimassa. Merkitsemme tiedot rekisteriin sellaisina 

kuin saamme ne rekisteröidyltä itseltään ja niitä päivitetään sen mukaan, mitä rekisteröity 

ilmoittaa rekisterinpitäjälle. Sivuston kautta lähetetyt lomaketiedot poistetaan 

automaattisesti kuuden kuukauden kuluttua lähetyksestä. Työhakemuksia säilytetään 6kk. 

5. Sinun oikeutesi 

Tarkastusoikeus: oikeus tarkistaa sinusta tallentamamme tiedot. Mikäli havaitset tiedoissa 

virheitä tai puutteita, voit ilmoittaa niistä meille. 

Vastustamisoikeus: voit vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, mikäli koet, että olemme 

käsitelleet henkilötietojasi lainvastaisesti tai että meillä ei ole oikeutta käsitellä 

henkilötietojasi. 

Suoramarkkinointikielto: voit tahansa kieltää meitä käyttämästä tietojasi 

suoramarkkinointiin. Emme myy tai muutoin luovuta henkilötietojasi muille tahoille. 

Poisto-oikeus: jos koet, ettei sinua koskevien tietojen käsittely ole tarpeellista tehtäviemme 

kannalta, sinulla on oikeus pyytää meitä poistamaan nämä tiedot. Käsiteltyämme pyyntösi 



me joko poistamme tietosi, tai perustelemme sinulle, miksi tietoja ei voi poistaa. Mikäli et 

ole tyytyväinen ratkaisuun, voit tehdä valituksen tietosuojavaltuutetulle. Voit myös vaatia, 

että rajoitamme näiden tietojen käsittelyä, kunnes asia on ratkaistu. 

Valitusoikeus: mikäli koet, että rikomme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä 

käsitellessämme henkilötietojasi, voit tehdä valituksen tietosuojavaltuutetulle. 

6. Säännönmukaiset tietolähteet 

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä 

viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, verkkosivuilta, 

sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan. 

7. Tietojen luovuttaminen 

Emme pääsääntöisesti luovuta tietoja markkinointitarkoituksiin Palava Global Oy:n 

ulkopuolelle. Tietoja voidaan valikoidusti luovuttaa rekisterinpitäjän toimeksiantaman 

kolmannen osapuolen kohdennettuun markkinointikampanjaan. Tietojen omistus ei siirry 

rekisterinpitäjältä kolmannelle osapuolelle eikä kolmannella osapuolella ole oikeutta 

tietojen toimeksiantoa laajempaan käyttöön. 

Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat 

tietosuojalainsäädäntöä. Käytämme säännönmukaisesti seuraavia palveluntarjoajia: 

Meltwater 

Google (Gmail) 

8. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle 

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin 

kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa. Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta 

myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 

9. Rekisterin suojauksen periaatteet 

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät 

tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, 

niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. 

Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja 

muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti 

ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. 

10. Evästeet 



Sivustomme käyttää evästeitä. Evästeiden avulla voimme tunnistaa selaimesi ja käyttää 

tietoa esimerkiksi sivulla vierailevien selaimien laskemiseen sekä tilastolliseen seurantaan. 

Ne myös mahdollistavat käyttäjien mielenkiinnon kohteiden seuraamisen ja sivustomme 

kehittämisen. Kaikki kerätty tieto on nimetöntä, eikä verkossa suoritettuja toimintoja voida 

liittää tiettyyn henkilöön. Halutessasi voit muuttaa selaimesi asetuksia ja poistaa evästeet 

käytöstä. 

 


