
 

 

 

 

 

 

 

Boco IP Oy Ab:n markkinointirekisteriä koskeva tietosuojaseloste   

 

1. Rekisterinpitäjä   

Boco IP Oy Ab, y-tunnus 1037059-0   
Kansakoulukatu 3   
00100 Helsinki   

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa   

Peter Åkerlund, dataprotection@bocoip.com   

3. Rekisterin nimi ja rekisteröidyt   

Boco IP Oy Ab:n markkinointirekisteri.   

Käsittelemme rekisterissä henkilöiden tietoja, jotka ovat antaneet suostumuksensa   

uutiskirjeiden vastaanottamiseen tai muuhun suoramarkkinointiin. Lisäksi käsittelemme  

rekisterissä potentiaalisten asiakkaiden yhteyshenkilöiden tietoja.   

4. Henkilötietojen käyttötarkoitus   

Tietoja käytetään uutiskirjeidemme ja tiedotteemme lähettämiseen sekä   

markkinointiviestintään. Tietoja voidaan myös käyttää suoramarkkinointiin ja markkinointiin  

sosiaalisen median avulla.  Voimme myös lähettää rekisteröidyille kutsuja järjestämiimme  

tapahtumiin ja kilpailuihin. Potentiaalisten asiakkaiden yhteyshenkilöiden tietoja käytetään  

ainoastaan puhelimitse tapahtuviin yhteydenottoihin.   

5. Käsittelyperusteemme ja rekisterin tietosisältö   

Käsittelyperusteemme on rekisteröidyn antama suostumus. Potentiaalisten asiakkaiden  

yhteyshenkilöiden osalta käsittelyperusteemme on oikeutettu etu.   

Alla olevat tiedot voivat sisältyä rekisteriin. Jokaisesta rekisteröidystä ei välttämättä ole   

kaikkia alla mainittuja tietoa.   

a)  Henkilön nimi   
b)  Sähköpostiosoite   

c)  Puhelinnumero   
d)  Työtehtävät   

e)  Yritys/organisaatio   
f)  Sijainti   
g)  Muut tiedot mitä rekisteröity on itse antanut meille   

h)  Evästetietoja rekisteröidyn käynneistä kotisivuillamme   
 i)  Sähköisten uutiskirjeidemme ja muiden viestiemme lukemista koskevia tunniste- ja   

käyttötietoja    
j)  Sosiaalisen mediamme käyttämistä koskevia tunnistetietoja ja käyttötapoja   

Potentiaalisten asiakkaiden yhteyshenkilöiden osalta keräämme ja käsittelemme ainoastaan  

tiedot a-g.   
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6. Rekisterin tietolähteet   

Tietolähteenämme käytämme rekisteröidyn itse antamia tietoja. Voimme myös käyttää   

tietolähteenä asiakasrekisteriämme, julkisesti saatavilla olevia tietolähteitä sekä   

kotisivujärjestelmäämme käyttäjäseurantaa ja sosiaalisen mediamme tuottamia tunniste- ja  

käyttötietoja.   

7. Tietojen siirto   

Emme luovuta tietoja kolmansille osapuolille. Voimme kuitenkin käyttää henkilötietojen   

käsittelijöinä kolmansien osapuolten tarjoamia markkinointipalveluita tai -järjestelmiä.  

Varmistamme, että tällaiset kolmannet osapuolet noudattavat tietosuojalainsäädäntöä  

eivätkä luovuta tietoja eteenpäin.   

Siirrämme tietoja Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle ainoastaan, jos  

käyttämämme kolmansien osapuolten tarjoaman markkinointijärjestelmät tai sosiaalisen  

median järjestelmät edellyttävät tietojen siirtoja EU-/ETA-alueen ulkopuolelle. Varmistamme  

siinä tapauksessa erityisesti, että henkilötietojen ulkoistetut käsittelijät noudattavat EU:n   

yleisen tietosuoja-asetusta.   

8. Rekisterin suojaus ja henkilötietojen säilytysaika   

Tietojärjestelmämme ja henkilötiedot on suojattu palomuureilla, salasanoilla ja muilla   

teknisillä keinoilla ja ainoastaan valtuuttamillamme henkilöstömme henkilöillä on pääsy   

niihin. Varmistamme, että käyttämämme kolmansien osapuolten tarjoamissa   

markkinointijärjestelmissä ja -palveluissa käytetään samaa suojautumistasoa.   

Säilytämme henkilötietoja, kunnes rekisteröity pyytää niiden poistamista puhelimitse,   

peruuttamalla uutiskirjeemme tilauksen uutiskirjeissämme mainitulla tavalla, tai pyytämällä  

niiden poistoa lähettämällä sähköpostin osoitteeseen dataprotection@bocoip.com   

10. Rekisteröidyn oikeudet   

Rekisteriin merkittynä henkilönä sinulla on oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön   

mukaisesti:   

• saada tieto henkilötietojen käsittelystä;   

• saada pääsy henkilötietoihisi ja tarkastaa koskevat käsittelemämme henkilötiedot; 

• vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä;   
• vaatia henkilötietojesi poistamista tai siirtämistä;   

• peruuttaa suostumuksesi ja vastustaa henkilötietojesi käsittelyä siltä osin, kuin 

henkilötietojesi käsittely perustuu antamaasi suostumukseen;   

• vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista.   

Voimme pyytää sinua tarkentamaan pyyntöäsi ja varmentamaan henkilöllisyytesi ennen  

pyynnön käsittelemistä. Voimme kieltäytyä pyyntösi toteuttamisesta sovellettavassa laissa  

säädetyllä perusteella.   

Sinulla on myös aina oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen  

EU:n jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa asuinpaikkasi tai työpaikkasi sijaitsee,   

mikäli katsot, että emme ole käsitelleet henkilötietojasi soveltuvan tietosuojalainsäädännön  

mukaisesti.      
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Sinun tulee lähettää oikeuksiasi koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla  

yhteystiedoilla:   

Boco IP Oy Ab   
Tietosuoja-asiat   
Kansakoulukatu 3   
00100 Helsinki   

dataprotection@bocoip.com    

Boco IP Oy Ab vastaa pyyntöihin kahden viikon sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole   
erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.   

11. Tietosuojaselosteen muuttaminen   

Pyrimme jatkuvasti kehittämään tietosuojakäytäntöjämme ja pidätämme siksi oikeuden  

täsmentää tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä kotisivuillamme. Tiedotamme suoraan  

rekisteröidyille, mikäli alamme kerätä henkilötietoja laajemmin tai muutokset laajentaisivat  

oikeuksiamme käyttää henkilötietoja.  
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