




 Rekisteri ei sisällä manuaalista aineistoa. 

 B Sähköisesti käsiteltävät tiedot 

 Sähköisesti käsiteltävään aineistoon on pääsy vain siihen oikeutetun työntekijän tai yhteistyökumppanin 
 henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Käyttöoikeuksia on eritasoisia ja kullekin 
 käyttäjälle annetaan tehtävän hoitamisen kannalta riittävä, mutta mahdollisimman suppea käyttöoikeus. 

 11 PROFILOINTI 

 Osana Heltin suoramarkkinointirekisteriin tallennettujen henkilötietojen käsittelytoimia Heltti voi 
 hyödyntää tietoja myös profilointitarkoituksissa. Profilointi toteutetaan luomalla rekisteröidylle 
 jäsentunniste, jonka avulla erilaisia palvelun käyttämisen yhteydessä syntyviä rekisteröityä koskevia 
 tietoja voidaan yhdistellä. Edellä kuvatun kaltaisesti luotua profiilia voidaan tämän jälkeen esimerkiksi 
 verrata muista rekisteröidyistä luotuihin profiileihin. 

 Profiloinnin tarkoituksena on mahdollistaa markkinoinnin parempi kohdentaminen. 

 12 REKISTERÖIDYN OIKEUS VASTUSTAA 
 HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYÄ 

 Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa itseensä kohdistuvaa profilointia ja muita käsittelytoimia, joita Heltti 
 kohdistaa rekisteröidyn henkilötietoihin siltä osin, kun tietojen käsittelemisen perusteena on Heltin ja 
 rekisteröidyn välinen asiakassuhde.  Rekisteröity voi esittää vastustamista koskevan vaatimuksensa 
 tämän tietosuojaselosteen kohdan 15 mukaisesti. Rekisteröidyn tulee vaatimuksen yhteydessä 
 yksilöidä se erityinen tilanne, johon perustuen hän vastustaa käsittelyä. Heltti voi kieltäytyä 
 toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä laissa säädetyin perustein. 

 13 REKISTERÖIDYN OIKEUS VASTUSTAA 
 SUORAMARKKINOINTIA (KIELTO-OIKEUS) 

 Rekisteröity voi antaa Heltille suoramarkkinointia koskevia suostumuksia tai kieltoja kanavakohtaisesti. 

 14 MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT 
 REKISTERÖIDYN OIKEUDET 

 14.1 Rekisteröidyn oikeus saada pääsy tietoihin (tarkastusoikeus) 

 Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja Heltin suoramarkkinointirekisteriin on 
 tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee tehdä tämän tietosuojaselosteen kohdan 15 mukaisesti. 
 Tarkastusoikeus voidaan evätä laissa säädetyin perustein. Tarkastusoikeuden käyttäminen on 
 lähtökohtaisesti maksutonta. 

 14.2 Rekisteröidyn oikeus vaatia tiedon oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista 



 Jos rekisteröity voi toimia itse, hänen on ilman aiheetonta viivytystä, saatuaan tiedon virheestä tai 
 virheen itse havaittuaan, oma-aloitteisesti oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva 
 virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut tieto. 

 Siltä osin kuin rekisteröity ei pysty korjaamaan tietoja itse, korjauspyyntö tehdään tämän 
 tietosuojaselosteen kohdan 15 mukaisesti. 

 Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia Helttiä rajoittamaan henkilötietojensa käsittelyä esimerkiksi siinä 
 tilanteessa, kun rekisteröity odottaa Heltin vastausta tietojensa oikaisemista tai poistamista koskevaan 
 pyyntöön. 

 14.3 Rekisteröidyn oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen 

 Siltä osin kuin rekisteröity on itse toimittanut Heltin suoramarkkinointirekisteriin tietoja, joita käsitellään 
 rekisteröidyn antaman suostumuksen perusteella, rekisteröidyllä on oikeus saada tällaiset tiedot 
 itselleen pääsääntöisesti koneluettavassa muodossa ja oikeus siirtää nämä tiedot toiselle 
 rekisterinpitäjälle. 

 14.4 Rekisteröidyn oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle 

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

 14.5 Muut oikeudet 

 Jos Heltti käsittelee henkilötietoja rekisteröidyn suostumukseen perustuen, rekisteröidyllä on oikeus 
 peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla tästä Heltille tämän tietosuojaselosteen kohdan 15 mukaisesti. 

 15 YHTEYDENOTOT 

 Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä 
 tilanteissa rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä Helttiin MyHeltti-palvelussa, sähköpostitse privacy@heltti.fi, 
 Heltin toimipisteessä tai postitse osoitteeseen: Heltti Oy / Tietosuoja, Mannerheimintie 12 A, 00100 
 Helsinki. Heltti voi tarvittaessa pyytää rekisteröityä täsmentämään pyyntöään kirjallisesti ja rekisteröidyn 
 henkilöllisyys voidaan tarpeen vaatiessa varmentaa ennen muihin toimenpiteisiin ryhtymistä. 


