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TIETOSUOJASELOSTE 
EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016), art. 12-22 

Rekisterin nimi: Uutiskirjeen tietosuojaseloste 

1. Rekisterinpitäjä

2M-IT Oy, Joukahaisenkatu 9, B 5-7 kerros, 20520 TURKU 

2. Yhteyshenkilö

Tietosuojavastaava Oona Eskola 
S-posti: servicedesk@2m-it.fi

3. Henkilötietojen käsittelyn kohde

2M-IT Oy:n sähköisen uutiskirjeen tilannut henkilö, asiakas tai yhteistyökumppani. 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Rekisterin käyttötarkoitus on 2M-IT Oy:n yleinen markkinointiviestintä sähköisellä uutiskirjeellä. Rekisterissä 
oleville henkilöille voidaan lähettää kohtuullisin väliajoin sähköpostitse tietoa 2M-IT:n ja 2M-IT:n 
yhteistyökumppaneiden ajankohtaisista asioista, tapahtumista, tuotteista tai palveluista. 

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennetaan uutiskirjeen tilanneen henkilön sähköpostiosoite. 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterissä oleva henkilö on joko 

 jättänyt yhteystietonsa lomakkeella osoitteessa www.2m-it.fi 

 edustaa yritystä, joka on 2M-IT Oy:n asiakas tai yhteistyökumppani, jolloin tietolähde on 2M-IT Oy:n 
asiakasrekisteri 

 muuten ilmaissut suostumuksensa rekisteriin lisäämiselle 

Henkilö voi milloin tahansa poistaa tietonsa uutiskirjerekisteristä uutiskirjeessä olevan linkin kautta. 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille muutoin, kuin se on tarpeen viestinnän onnistumiseksi ja tällöinkin EU:n yleisen 
tietosuoja-asetuksen edellytykset huomioiden. 
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8. Tietojen siirto Euroopan Unionin tai Euroopan Talousalueen ulkopuolelle 
 

Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan Talousalueen ulkopuolelle. 

9. Rekisterin suojauksen perusteet 
 

Käyttöoikeus on vain nimetyillä henkilöillä. Käyttäjät kirjautuvat palveluun henkilökohtaisella tunnuksella ja 
salasanalla. Rekisteritietoja käsittelevät henkilöt ovat salassapitovelvollisuuden alaisia ja perehdytettyjä rekisterin 
käyttämiseksi. Yhteystiedot säilytetään Postiviidakko-palvelussa, joka on sähköpostiviestinnän työkalu. 
Postiviidakko-palvelulla on oma tietosuojaseloste omilla www-sivuillaan, josta voi käydä tarkistamassa rekisterin 
suojauksen perusteet. 

10. Rekisteröidyn oikeudet 
 

Pyyntö on toimitettava kirjallisesti rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Tämän yhteystiedot on kuvattu 
kappaleessa 2. 

 

Rekisteröidyn oikeus kieltää profilointi ja suoramarkkinointi  
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää käsittelemästä häntä koskevia rekisterissä olevia tietoja profiloinnissa, 
suoramarkkinoinnissa ja mielipide- ja markkinatutkimuksissa. 

 

Rekisteröidyn oikeus saada pääsy tietoihin (tarkastusoikeus) 
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja 2M-IT:n rekistereihin on talletettu. 
Tarkastusoikeus voidaan evätä laissa säädetyin perustein.  

Rekisteröidyn oikeus vaatia tiedon oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista 
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat 
epätarkat ja virheelliset henkilötiedot. Ottaen huomioon tarkoitukset, joihin tietoja käsiteltiin, rekisteröidyllä on 
oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä, muun muassa toimittamalla lisäselvitys. 
Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia rekisterinpitäjää rajoittamaan henkilötietojensa käsittelyä esimerkiksi siinä 
tilanteessa, kun rekisteröity odottaa rekisterinpitäjän vastausta tietojensa oikaisemista tai poistamista koskevaan 
pyyntöön. 

Rekisteröidyn oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen 
Siltä osin, kun rekisteröity on itse toimittanut asiakasrekisteriin tietoja, joita käsitellään rekisteröidyn antaman 
suostumuksen tai toimeksiannon nojalla, rekisteröidyllä on oikeus saada tällaiset tiedot itselleen pääsääntöisesti 
koneluettavassa muodossa ja oikeus siirtää nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle. 

Rekisteröidyn oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle 
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisterinpitäjä ei ole 
noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä. 

Muut oikeudet 
Mikäli henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumukseen perustuen, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa 
suostumuksensa.  


