
Tietosuo jase loste (T ie tosuoja lak i  10§)  

Rek is te r in  p i tä jä  

4M Suomi Oy 

Rekisterinpitäjän yhteyshenkilö: Susanna Myllyniemi 

Sähköposti: susanna.myllyniemi@4m.fi 

Rekisterin nimi: tietosuojarekisteri 

4m.fi 

 

Henk i lö t ie to ja  käy te tään seuraav ia  ta rko i tuks ia  
va r ten  

Yhteystietojen hallinta 

Asiakassuhteen hoitaminen ja tiedottaminen 

 

Rek is te r in  t i e tosuo jas i sä l tö  

Henkilöistä kerätään ja tal lennetaan seuraavat t iedot: 

Nimi ja yhteystiedot 

 

Ko lmannen osapuo len  t ie tosuo ja  

Salasanoin suojatut kolmannen osapuolen osoiterekisterit käsitellään 
luottamuksellisesti ja vain asiakkaan tarkoittamalla tavalla. 
Rekisterin avaa ja käsittelee tarvittavaan muotoon yrityksen yhteyshenkilö, joka 
hoitaa myös rekisterin siirrot, salaamisen ja poiston järjestelmästä. 

 

 



Säännönmuka ise t  t i e to l äh tee t  

Yhteistyökumppaneita koskevat tiedot saadaan yhteistyökumppanin 
suostumuksella häneltä itseltään (henkilötietolain 8 §:n 1 momentin 1 
kohta). 

 

Rek is te r in  suo jauksen pe r iaa t tee t  

Rekisteriin on käyttöoikeus vain niillä, jotka tarvitsevat tietoja 
työtehtävissään 

Rekisteri sijaitsee suojatussa ympäristössä 

Henkilöllä on oikeus tarkastaa häntä koskevat rekisterissä olevat 
tiedot. Jos henkilö haluaa käyttää tarkastusoikeuttaan, hänen tulee 
lähettää henkilökohtaisesti allekirjoitettu tarkastuspyyntö. 

 

K ie l to -o i keus  

Henkilöillä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä 
koskevia tietoja. Kiellon voi tehdä lähettämällä kirjallisen pyynnön 
sähköpostitse osoitteeseen: susanna.myllyniemi@4m.fi 

 

Eväs tee t  

Eväste (cookie) on pieni tekstitiedosto, jonka internetselain tallentaa 
käyttäjän laitteelle. Evästeitä käytetään esimerkiksi silloin, kun 
käyttäjän tietoja halutaan säilyttää tämän siirtyessä internetpalvelun 
sivulta toiselle. Evästeiden käyttö edellyttää aina käyttäjän 
suostumuksen. (Viestintävirasto) 

 

 



Goog le  Ana ly t i cs  

Verkkosivuilla käytetään Googlen kävijäseurantatyökalua Google 
Analyticsiä. 

 

Muu tokse t  tähän t ie tosuo ja i lmo i tukseen 

4M Suomi Oy on oikeutettu muuttamaan tietosuojaselostetta tarpeen 
vaatiessa. 


	Tietosuojaseloste (Tietosuojalaki 10§)
	Rekisterin pitäjä
	Rekisterin tietosuojasisältö
	Säännönmukaiset tietolähteet
	Rekisterin suojauksen periaatteet
	Kielto-oikeus
	Evästeet
	Google Analytics
	Muutokset tähän tietosuojailmoitukseen


