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1a 
Rekisterinpitäjä

Nimi 
Mynämäen YritysVoima Oy 

Osoite 
Vehmaan;e 111, 23100 Mynämäki 

Muut yhteys;edot: 
puh., e-mail:  
040 135 4509, info@myvo.fi 

2 
Rekisteriasioista 
vastaava henkilö

Rekisterin yhteyshenkilö ja yhteys;edot: 

Toimitusjohtaja MaV Helenius 
Vehmaan;e 111, 23100 Mynämäki 
p. 040 135 4509, maV.helenius@mynamaki.fi 

3 
Rekisterin nimi Sähköpos;arkisto 

4 
Henkilö;etojen kä-
si&elyn tarkoitus ja 
käsi&elyn oikeuspe-
rusta 

Henkilö;etojen käsi&elyn yleisenä henkilö;etolain 8 $:n mukaisena edellytyksenä 
on asiakassuhde, asiakkaan suostumus, asiakkaan antama toimeksianto, tai Mynä-
mäen YritysVoima Oy:n ja asiakkaan välisistä sopimuksista sekä lainsäädännöstä 
johtuvien oikeuksien ja velvollisuuksien toteu&aminen.

5 
Rekisterin 
;etosisältö

Rekisteri koostuu ensisijaises; viranomaislähteiden mukaisista yrityksen perus;e-
doista sisältäen ;edot yrityksen vastuuhenkilöistä. Yritykset ja organisaa;ot voivat 
lisäksi itse ilmoi&aa henkilöiden ;etoja rekisteriin. 

Rekisterin sisältämät vastuuhenkilöiden ;edot ovat: 
• nimi ja yhteys;edot 
• ;&eli ja vastuualue 
• yrityksen osoite;edot 
• henkilön työsähköpos;osoite ja puhelinnumero 
• muut avustavat lisä;edot 

6 
Säännönmukaiset 
;etolähteet

Rekisterin tärkeimpinä ;etolähteinä ovat viranomaisrekisterit, kuten kaupparekiste-
ri sekä muut rekisterit kuten PRH, YTJ, Suomen asiakas;eto, Tilastokeskus jne. lisäk-
si yritykset ja organisaa;ot itse voivat ilmoi&aa ;etonsa rekisteriin. 
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7 
Tietojen 
säännönmukaiset 
luovutukset

Henkilö;etoja ei luovuteta yrityksen ulkopuolelle. Poikkeus voidaan tehdä tapauk-
sissa, joissa katsotaan, e&ä kolmannella osapuolella on tarjota yrityksille erityistä 
;etoa tai etua. Rekisteristä ei luovuteta ;etoja kaupallisiin tarkoituksiin 

 Tietoja luovutetaan laskutusta ja perintää varten. 

Voimassa olevan lainsäädännön edellyttämin tavoin tietoja voidaan luovuttaa vi-
ranomaisille. 

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 

8 
Tietojen säilytysajat Tietoja ei pääsääntöises; poisteta rekisteristä muuten kuin yritys;etojen päivitys-

ten. 

9 
Rekisterin suojauk-
sen periaa&eet 

A Manuaalinen aineisto 
Manuaalinen aineisto säilytetään arkistosuunnitelman mukaises; lukitussa ;lassa. 

B Sähköises; talletetut ;edot 
Rekisteriä käytetään verkkoympäristössä. Tietokoneet, joilla rekisteriä käytetään 
sijaitsevat luki&avissa olevissa huoneissa.  
Rekisterin käy&ö edelly&ää käy&äjätunnusta ja käy&äjäkohtaista salasanaa.  
Käy&äjätunnus myönnetään, kun asianomainen henkilö käy&ää työssään kyseistä 
rekisteriä.  
Käy&öoikeus poistetaan, kun henkilö siirtyy pois työtehtävästään.  
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10 
Tietojen tarkastus, 
oikaisu ja poistamis- 
oikeus (EU:n yleisen 
;etosuoja-asetuk-
sen ar;klat 15 - 17) 

Rekisteröidyllä on oikeus ;edon etsimiseksi tarpeelliset seikat ilmoite&uaan saada 
;etää, mitä häntä koskevia ;etoja tähän rekisteriin on tallete&u tai, e&ei rekisteris-
sä ole häntä koskevia ;etoja.  

Rekisteröidyllä on oikeus vaa;a, e&ä rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta vii-
vytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilö;edot. 

Rekisterinpitäjän on omasta aloi&eestaan tai rekisteröidyn pyynnöstä korja&ava, 
poiste&ava tai täydenne&ävä henkilö;etojärjestelmään sisältyviä henkilö;etoja, 
mikäli ne ovat virheellisiä, tarpee&omia, puu&eellisia tai vanhentuneita ;etojenkä-
si&elyn ja -keruun tarkoituksen osalta. 

Rekisteröidyn, joka haluaa tarkastaa, oikaista tai poistaa itseään koskevat ;edot 
edellisessä kappaleessa kuvatulla tavalla, on esite&ävä tätä tarkoi&ava rekisteri-
asioista vastaavalle henkilölle omakä;ses; allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla taval-
la varmennetussa asiakirjassa. 

Jollei rekisterinpitäjä hyväksy rekisteröidyn vaa;musta rekisterinpitäjän on anne&a-
va asiasta kirjallinen todistus. Todistuksessa on maini&ava myös ne syyt, joiden 
vuoksi vaa;musta ei ole hyväksy&y ja kerro&ava mahdollisuudesta tehdä valitus 
valvontaviranomaiselle ja käy&ää muita oikeussuojakeinoja. 

11 
Muut henkilö- 
;etojen käsi&elyyn 
lii&yvät oikeudet

Rekisteristä ei luovuteta ;etoja suoramainontaan, puhelinmyyn;in, osoitepalveluun 
eikä markkina- ja mielipidetutkimuksiin. 

12 
Sisältyykö henkilö-
;etojen käsi&elyyn 
automaaVsta pää-
töksentekoa, kuten 
profiloin;a? 

Henkilö;etojen käsi&elyyn ei sisälly automaaVsta päätöksentekoa eikä profiloin;a. 

13 
Muut henkilö- 
;etojen käsi&elyyn 
lii&yvät asiat

Jos rekisteröidyn pyynnöt ovat ilmeisen perustee&omia tai kohtuu&omia, erityises; 
jos niitä esitetään toistuvas;, rekisterinpitäjä voi joko: 
— periä kohtuullisen maksun o&aen huomioon ;etojen tai vies;en toimi&amises-

ta tai pyydetyn toimenpiteen toteu&amisesta aiheutuvat hallinnolliset kustan-
nukset  

— kieltäytyä suori&amasta pyyde&yä toimea 

Näissä tapauksissa rekisterinpitäjän on osoite&ava pyynnön ilmeinen perustee&o-
muus tai kohtuu&omuus. 
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14 
Rekisteröidyn vali-
tusoikeus (EU:n 
yleisen ;etosuoja-
asetuksen ar;kla 
77) 

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity kat-
soo, e&ä häntä koskevien henkilö;etojen käsi&elyssä rikotaan tätä asetusta, sano-
tun kuitenkaan rajoi&ama&a muita hallinnollisia muutoksenhakukeinoja tai oikeus-
suojakeinoja. 
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