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Tietosuojakäytäntö 

1. Tarkoitus ja tausta 

Tätä Tietosuojakäytäntöä sovelletaan kaikkiin EPSI Rating ryhmän (EPSI) yrityksiin. Paikalliset 

yritykset ovat vastuussa omista paikallisista markkinoistaan. Myöhemmin tässä dokumentissa 

tästä käytännöstä käytetään nimitystä Tietosuojakäytäntö. 

EPSI suojaa yksityisyyttäsi. Sinun pitäisi tuntea olosi turvalliseksi, kun uskot meille 

henkilötietosi. Siksi olemme laatineet tämän Tietosuojakäytännön. Se perustuu sovellettavaan 

tietosuojalainsäädäntöön ja selkeyttää sitä, miten toimimme oikeuksiesi ja yksityisyytesi 

suojelemiseksi. 

Tämän Tietosuojakäytännön tarkoituksena on kertoa sinulle, miten käsittelemme henkilötietojasi, 

mihin käytämme niitä, kuka saa pääsyn tietoihin ja millä ehdoilla ja miten voit käyttää 

oikeuksiasi. 

Käsittelemme henkilötietojasi ensisijaisesti täyttääksemme velvollisuutemme sinua kohtaan. 

Lähtökohtanamme on, että emme käsittele enempää henkilötietoja kuin on tarpeen edellä 

mainittuihin tarkoituksiin. Pyrimme aina käyttämään vähiten yksityisyyden kannalta 

arkaluonteisia tietoja. 

Tarvitsemme henkilötietojasi tarjotaksemme sinulle hyvää palvelua, esimerkiksi markkinoinnin, 

seurannan ja lisätietojen suhteen. Saatamme myös tarvita henkilötietojasi noudattaaksemme lain 

vaatimuksia ja tehdäksemme asiakas- ja markkina-analyysejä. 

Sinulla on oikeus kieltää henkilötietojen käyttäminen suoramarkkinointiin. Kun keräämme 

henkilötietojasi ensimmäistä kertaa, saat lisätietoja tästä ja siitä, miten voit kieltäytyä siitä. 

2. Soveltaminen ja tarkistaminen 

EPSI:n toimitusjohtaja vastaa tästä Tietosuojakäytännöstä ja sitä sovelletaan sekä sisäisesti että 

ulkopuolisiin asiakkaisiin. EPSI:n toimitusjohtajan on vahvistettava tämä Tietosuojakäytäntö 

vähintään kerran vuodessa ja saatettava se tarvittaessa ajan tasalle. EPSI ryhmän operatiivinen 

johtaja vastaa siitä, että tätä käytäntöä päivitetään vuosittain ottaen huomioon uudet ja muuttuneet 

säädökset. 

3. Toimintatavat 

3.1. Mitä henkilötietoja me käsittelemme? 

Käsittelemme vain sellaisia henkilötietoja, joihin meillä on lailliset perusteet. Käsittelemme 

henkilötietoja vain silloin, kun niitä tarvitaan laillisten ja sopimuspohjaisten velvollisuuksien 

hoitamiseen. Esimerkkejä tällaisista henkilötiedoista, joita saatamme kerätä ja käsitellä, ovat: 
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• Nimi 

• Osoite 

• Sähköpostiosoite 

• Puhelinnumero 

• Ammatti 

• Työnantajan vastuun täyttämiseen tarvittavat henkilötiedot 

3.2. Miten pääsemme käsiksi henkilötietoihin? 

Yritämme mahdollisuuksien mukaan saada suostumuksesi ennen kuin alamme käsitellä 

henkilötietojasi. Teemme tämän pyytämällä nimenomaista suostumustasi niissä tapauksissa, joissa 

käsittely perustuu suostumukseen. 

Sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa. Sen jälkeen emme enää käsittele 

olemassa olevia tietoja tai kerää uusia henkilötietoja, ellei niitä tarvita sopimuksellisten tai 

laillisten velvoitteiden täyttämiseen. Muista, että suostumuksen peruuttaminen voi tarkoittaa sitä, 

että emme pysty enää täyttämään niitä velvollisuuksia, joita meillä on sinua kohtaan. 

Saamme pääsyn henkilötietoihisi muun muassa seuraavilla tavoilla: 

• Tiedot, jotka annat meille suoraan. 

• Tiedot, jotka tallentuvat, kun vierailet verkkosivuillamme. 

• Tiedot, jotka saamme julkisista rekistereistä. 

• Tiedot, jotka saamme, kun palkkaat yhden meidän työntekijöistämme. 

• Tiedot, jotka saamme, kun ilmoittaudut meidän seminaareihimme. 

• Tiedot, jotka saamme, kun tilaat uutiskirjeemme tai muita tiedotteitamme. 

• Tiedot, jotka saamme, kun vastaat tutkimuksiimme ja kyselyihimme. 

• Tiedot, jotka saamme, kun olet meihin yhteydessä, haet meille töihin, vierailet luonamme 

tai jollain muulla tavoin olet meihin yhteydessä. 

3.3. Mitä tietoja annamme sinulle? 

Kun keräämme henkilötietojasi ensimmäistä kertaa, kerromme sinulle, miten olemme saaneet 

henkilötiedot, mihin käyttämään niitä, mitä oikeuksia sinulla on tietosuojalainsäädännön nojalla ja 

miten voit hyödyntää niitä. Saat myös tiedon siitä, kuka on vastuussa henkilötietojen käsittelystä 

ja miten voit ottaa meihin yhteyttä, jos sinulla on kysymyksiä tai jos sinun täytyy lähettää meille 

kysely tai pyyntö liittyen henkilötietoihisi ja/tai oikeuksiisi. 

3.4. Käsitelläänkö henkilötietojasi turvallisesti? 

Kehitämme menettelytapoja ja työskentelytapoja varmistaaksemme, että henkilötietojasi 

käsitellään turvallisesti. Lähtökohtana on, että vain ne työntekijät ja muut henkilöt 

organisaatiossa, jotka tarvitsevat henkilötietoja tehtäviensä hoitamiseen, saavat pääsyn niihin.  
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Turvajärjestelmämme on kehitetty yksityisyytesi varmistamiseksi ja ne suojaavat erittäin hyvin 

tunkeutumisilta, tuhoamisilta ja muilta muutoksilta, jotka voivat aiheuttaa riskin yksityisyydellesi. 

Meillä on IT-suojauskäytännöt, joilla varmistamme, että henkilötietojasi käsitellään turvallisesti. 

Me emme siirrä henkilötietoja muissa kuin niissä tapauksissa, jotka on erikseen määritelty tässä 

Tietosuojakäytännössä. 

3.5. Milloin luovutamme henkilötietojasi? 

Lähtökohtanamme on, että emme luovuta henkilötietojasi kolmansille osapuolille, ellet ole antanut 

siihen suostumustasi tai jos se ei ole tarpeen sopimuksellisten tai laillisten velvoitteiden 

täyttämiseksi. Niissä tapauksissa, joissa luovutamme henkilötietoja kolmansille osapuolille, 

teemme sen perustuen salassapitosopimuksiin ja varmistaen, että henkilötietoja käsitellään 

turvallisesti. 

4. Vastuullisuus 

EPSI on rekisterinpitäjä, mikä tarkoittaa sitä, että olemme vastuussa siitä, miten henkilötietojasi 

käsitellään ja että oikeuksistasi pidetään kiinni. Tämä Tietosuojakäytäntö astuu voimaan sinä 

päivänä, jona se on annettu. 
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