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1a 
Rekisterin- 
pitäjä 

Nimi 

     Green House Effect Oy 

Osoite 

     Yrityspiha 6, 00390 Helsinki 

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 

     oula@innogreen.fi 

2 
Yhteyshenki- 
lö rekisteriä 
koskevissa 
asioissa 

Nimi 

     Oula Harjula 
Osoite 

     Yrityspiha 6, 00390 Helsinki 

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 

     oula@innogreen.fi 

3 
Rekisterin 
nimi 

     Asiakaskyselyt ja Minä viihdyn -oppaan lataajat 

4 
Henkilötieto- 
jen käsittelyn 
tarkoitus 
 

Henkilötietoja käsitellään Green House Effect Oy:n palvelujen markkinointiin ja muuhun asialliseen 
yhteyteen liittyvän suhteen hoitamiseen ja analysointiin, palveluiden tuottamiseen ja personointiin, 
liiketoiminnan kehittämiseen ja suunnittelemiseen sekä markkinointiin, etämyyntiin, mielipide- ja 
markkinatutkimuksiin ja asiakasviestintään, joita voidaan toteuttaa myös sähköisesti ja 
kohdennettuna. 

5 
Rekisterin 
tietosisältö 

Rekisterissä voidaan käsitellä kaikista rekisteröidyistä seuraavia tietoja: 
● etu- ja sukunimi 

● yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite) 

● työpaikka 

● oppaan latausaika 

● sähköisten palveluiden ja sisältöjen hyödyntämistä koskevat tiedot (esim. uutiskirjeiden 
tilaaminen), rekisteröidyn selaimen rekisterinpitäjän palvelimelle lähettämät tekniset tiedot 
(esim. IP-osoite) sekä rekisteröidyn selaimelle lähetetyt evästeet ja niihin liittyvät tiedot 

● asiakaskyselyn kautta kerätty palaute (arviot sekä kirjallinen palaute) 

6 
Säännönmu- 
kaiset tieto- 
lähteet 

Rekisteröityä koskevia henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään www.innogreen.fi sivustolla 
olevan lomakkeen sekä säännöllisten asiakaskyselyiden kautta hyödyntäen Trustmary Finland Oy:n 
tarjoamaa kyselyalustaa.  

http://www.innogreen.fi/


 

7 
Tietojen 
sään- 
nönmukaiset 
luovutukset 

Green House Effect Oy voi siirtää rekisterin sisältämiä tietoja omiin suoramarkkinointi- ja 
asiakasrekistereihinsä. 
 
Tietoja voidaan rekisterinpitäjän harkinnan perusteella luovuttaa kulloinkin voimassaolevan 
lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa esimerkiksi yhteistyökumppaneille, jollei 
rekisteröity ole kieltänyt tietojen luovuttamista.  
 
Tietoja voidaan luovuttaa yritysjärjestelyiden yhteydessä ostajille, mikäli Green House Effect Oy myy 
tai muutoin järjestelee liiketoimintaansa. Tietoja voidaan luovuttaa myös toimivaltaisten 
viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, voimassaolevaan 
lainsäädäntöön perustuvalla, tavalla, sekä historiallista tai tieteellistä tutkimusta varten edellyttäen, 
että tiedot on muutettu ei-tunnistettavissa olevaan muotoon. 

8 
Tietojen 
siirto 
EU:n tai 
ETA:n 
ulkopuolelle 
 

Tietoja ei pääsääntöisesti siirretä Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen 
ulkopuolelle, ellei se ole edellä henkilötietojen käsittelyn tarkoituksien tai tietojen käsittelyn teknisen 
toteuttamisen kannalta tarpeellista, jolloin tietojen siirrossa noudatetaan henkilötietolainsäädännön 
vaatimuksia. 

9 
Rekisterin 
suojauksen 
periaatteet 
 
 
 
 
10 
Tarkastusoik
eus 
 
 
 
 
 
11 
Muut tietojen 
käsittelyyn 
liittyvät 
oikeudet 

 

Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot ovat palomuurein, salasanoin ja muin tieto-turvan 
toimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin suojattuja.  
Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjän ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten 
työntekijöillä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin rekisterinpitäjän myöntämällä käyttöoikeudella. 

 

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin 
on talletettu. Rekisteröidyn pyynnöstä teemme henkilötietoihin tarpeelliset oikaisut ja täydennykset tai 
poistamme käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet 
tiedot. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen 
suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia 
varten ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme. 

 

Green House Effect kehittää liiketoimintaansa jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden muuttaa tätä 
tietosuoja- ja rekisteriselostetta ilmoittamalla siitä palveluissa. Muutokset voivat perustua myös 
lainsäädännön muuttumiseen. 
 


