
 Henkilörekisteriseloste Energiatesti.com asiakasrekisteri 

 1 Rekisterinpitäjä 

 Energiatesti.com Oy (Y-tunnus: 3176949-6) 

 Tähtääjäntie 48 90540 Oulu, Puh: 050 5677122, sähköposti: energiatesti@energiatesti.com 

 2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa 

 Joni Kokko, puhelin: 0504820574, sähköposti: joni.kokko@energiatesti.com 

 3 Rekisterin nimi 

 Asiakasrekisteri. 

 4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

 Energiatesti.com Oy kerää ja käsittelee tiettyjä käyttäjien henkilötietoja ja muita tietoja, jotta: 

 •  CRM- järjestelmässä olevia tietoja voidaan käyttää  normaaliin yhteydenpitoon asiakkaan kanssa. 

 •  CRM- järjestelmän lisäksi asiakkaan kanssa käytyä  keskustelua on sähköpostijärjestelmässä. 

 •  CRM-järjestelmässä olevia tietoja käytetään laskutukseen. 

 •  CRM- järjestelmässä olevia tietoja voidaan käyttää  myyntiin ja markkinointiin. 

 •  CRM-järjestelmässä olevia tietoja voidaan käyttää  Energiatesti.com Oy:n uutisten tai 
 muiden tietojen  toimittamiseen käyttäjille. 

 •  CRM- järjestelmässä olevat tiedot mahdollistavat  käyttäjän osallistumisen selvityksiin ja 

 arvontoihin. 

 •  Jos käyttäjästä ei tule asiakasta tai asiakkuus  päättyy, tiedot poistetaan kohtuullisen ajan kuluttua. 



 5 Rekisterin tietosisältö 

 •  Asiakkaan antamat yhteystiedot; nimi, sähköpostiosoite,  puhelinnumero, osoite 

 •  Asiakkaan yrityksen tiedot 

 •  Asiakkaan laskutustiedot 

 6 Säännönmukaiset tietolähteet 

 •  Asiakkaan antamat tiedot. 

 •  Sosiaalinen media. 

 •  Messut ja erilaiset tapahtumat. 

 •  Asiakastapaamiset. 

 •  Verkkosivut. 

 7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset 

 Energiatesti.com Oy voi toimittaa kolmansille osapuolille tilastoja sisältäen myynti-, käyttö- ja 

 käyttäjätietoja sekä muita  kuin henkilötietoja, mutta nämä tilastot eivät sisällä tunnistetietoja. 

 Energiatesti.com Oy pidättää oikeuden ilmaista kolmansille osapuolille käyttäjän henkilötietoja 
 sikäli, kun tämä on  tarpeellista lain tai viranomaismääräysten täyttämiseksi, suojatakseen 
 järjestelmänsä toimintaa,  suojellakseen itseään tai noudattaakseen käyttöehtoja. 

 Energiatesti.com Oy ei luovuta mitään käyttäjän henkilötietoja kolmansille osapuolille ilman lupaa. 

 8 Rekisteri suojauksen periaatteet 

 Energiatesti.com Oy käyttää ajantasaisia käytäntöjä henkilötietojen suojelemiseksi. 

 9 Käyttäjän oikeudet 

 •  Käyttäjällä on oikeus ja mahdollisuus omien tietojen  korjaamiseen/päivittämiseen/siirtämiseen 
 ottamalla yhteyttä Energiatesti.com Oy:n rekisterinpitäjään. 

 •  Käyttäjällä oikeus ja mahdollisuus tarkastella omia  tietoja ottamalla yhteyttä Energiatesti.com Oy:n 

 rekisterinpitäjään. 

 •  Käyttäjällä oikeus rajoittaa omien tietojen käyttöä  (esim. suoramarkkinointi) ottamalla yhteyttä 
 Energiatesti.com Oy:n rekisterinpitäjään. 



 •  Käyttäjällä on oikeus ja mahdollisuus omien henkilötietojen poistamiseen ottamalla yhteyttä 
 Energiatesti.com Oy:n rekisterinpitäjälle. 

 10 Säilytysaika 

 Energiatesti.com Oy säilyttää henkilötietojasi vain niin kauan kuin on tarpeen siinä tarkoituksessa, johon 
 tiedot on kerätty,  sovellettavan lain tarjoamissa rajoissa ja lakien ja asetusten vaatimusten mukaisesti. 


