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Rekisteri- ja tietosuojaseloste  
 
Tämä on Intlog Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen 

tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. 
 

1. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste 
henkilötietojen käsittelylle on rekisterinpitäjän oikeutettu etu 

(osallistuminen koulutukseen, asiakassuhde, työsuhde, jäsenyys). 
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, tiedon 

jakaminen, asiakassuhteen ylläpito, markkinointi tms. 

Emme käytä tietoja automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin. 
 

2. Rekisterinpitäjä 

Intlog Oy, Luvalahdentie 449B 27820 Säkylä 
 

3. Rekisterin nimi 

Asiakas rekisteri 

 

4. Rekisterin tietosisältö 

Rekisteriin tallennettavat tiedot ovat nimi, osoite, puhelinnumero ja 

sähköpostiosoite. Henkilötunnus tallennetaan vain viranomaistahojen 
vaatimissa koulutusten rekisteritiedoissa. 

 

5. Säännönmukaiset tietolähteet 

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta viesteistä, 

sähköposteista, www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, puhelimitse, 

sopimuksista, sosiaalisen median palvelujen kautta, tapaamisista ja 
muilla tavoin, joilla asiakas luovuttaa tietojaan. 

 

6. Rekisterin tarkoitus 

Rekisterin tarkoitus on tallentaa tiedot koulutustietojen antamista varten 

viranomaistahoille, yhteystietojen tallentaminen markkinointi, esittely, 

tapahtumatilaisuuksien ja vastaavien ilmoittamista varten. 
 

 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai 

ETA:n ulkopuolelle 

Tietoja ei luovuteta muille kuin viranomaislupien tms. vaatimissa 
tapauksissa esim. direktiivi, tulityö tms. koulutukset. 
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Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa. 
Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 

 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet 

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan henkilötietolain periaatteita ja käsittelemme 

tietoja luottamuksellisesti. Tallennamme tiedot suojattuun ja salattuun 
tietojärjestelmään. Tieto- järjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan 

asianmukaisesti. Internet-palvelimilla säilytettävät tiedot suojataan 
asiaankuuluvasti. Paperiset tallenteet säilytetään kassakaapissa tai lukitussa 

kaapissa. Järjestelmiin ja lukittuihin säilytyskaappeihin pääsy on rajattu ja niihin 
on käyttöoikeus vain niillä henkilöillä, joiden työnkuvaan ko. asiat kuuluu. 

 

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista 

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin 
tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista 

tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa 
hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää 

kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa 
pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa 

asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa 
(pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). 

 

10.Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet 
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien 

henkilötietojen poistamiseen rekisteristä. Rekisteröidyillä on muut EU:n 
yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen 

käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää 
kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa 

pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa 
asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa 

(pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). 
 

11. Tietoturvaloukkauksesta ilmoittaminen 

Intlog Oy tiedottaa mahdollisesta tietoturvaloukkauksesta 

tietosuojaviranomaisille ja asiakkaille viipymättä. 

 

12.Tietojen poistaminen 

Mikäli et halua tietojasi tallennettavan (koulutustiedot tallennetaan 

viranomaistahojen vaatiman ajan puitteissa) markkinointi, 

esittelytilaisuuksien, tapahtumien tms. puitteissa, ilmoita asiasta 

sähköpostilla osoitteeseen intlog@intlog.fi  
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