
REKISTERISELOSTE 
Henkilötietolaki (523/1999) 10 § 

Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen 
täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 

Laatimispäivä 

24.5.2017 

1a 
Rekisterin- 
pitäjä 

Nimi 

Webropol Oy 

Osoite 

Huovitie 3, 00400 Helsinki 

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 

020 1552 150 

2 
Yhteyshenki-  
lö rekisteriä 
koskevissa 
asioissa 

Nimi 

Ali Toivola 
Osoite 

Huovitie 3, 00400 Helsinki 

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 

020 155 2155, ali.toivola@webropol.fi 

3 
Rekisterin 
nimi 

Webropol Oy:n asiakas- ja käyttäjärekisteri

4 
Henkilötieto- 
jen käsittelyn  
tarkoitus 

Kerättäviä tietoja käytetään palvelumme Webropol Oy:n asiakassuhteiden 
(asiakassuhteeksi katsotaan myös asiakasprospektien hoitaminen) ylläpitoon ja hoitooon 
sekä palvelun edellyttämien yhteydenottojen mahdollistamiseen. Rekisterin sisältämiä 
tietoja käytetään lisäksi liiketoiminnan kehittämiseen sekä lakiin perustuviin viranomaisten 
informointivelvollisuuksien hoitamiseen. 

Selvyyden vuoksi todetaan, että Webropol-palvelun yleisten käyttöehtojen mukaisesti 
asiakkaat vastaavat poikkeuksetta itse kaikesta Webropol-käyttöympäristönsä sisältämien 
tietojen henkilötietolain mukaisesta käsittelystä ja velvoitteista rekisterinpitäjänä 
(Henkilötietolaki 523/1999). 

5 
Rekisterin 
tietosisältö 

Rekisteriin talletetaan seuraavat tiedot: 
- Nimi, osoite, puhelinnumero, postitoimipaikka, sähköpostiosoite
- Yrityksen / yhteisön osoite
- Yrityksen / yhteisön Y-tunnus
- Asiakassuhteen alkamispäivä
- Organisaation toimiala ja koko
- Asiakassuhteen hoitamisesta johtuvat tiedot
- Osaston nimi
- Toimi asiakasyrityksessä
- Palvelutapahtumat

6 
Säännönmu- 
kaiset tieto- 
lähteet 

Yllämainitut tiedot hankitaan Webropol Oy:n kysely- ja tiedonkeruuohjelman asiakkailta 
heidän suostumuksellaan. Prospektitiedot kerätään julkisista tietolähteistä tai ostetaan. 
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7 
Tietojen 
sään- 
nönmukaiset  
luovutukset 

Tietoja luovutetaan säännönmukaisesti: 
- viranomaisille lakisääteisissä tapauksissa
- saman emoyhtiön muille tytäryrityksille lain sallimissa rajoissa.

8 
Tietojen 
siirto 
EU:n tai 
ETA:n 
ulkopuolelle 

Tietoja luovutetaan säännönmukaisesti: 
- viranomaisille lakisääteisissä tapauksissa
- saman emoyhtiön muille tytäryrityksille lain sallimissa rajoissa.

9 
Rekisterin 
suojauksen 
periaatteet 

A Manuaalinen aineisto 

Webropol Oy:n vastaanottamat kirjalliset sopimukset ja muut manuaalisesti käsiteltävät 
asiakastietoja sisältävät asiakirjat säilytetään alkukäsittelyn jälkeen lukituissa tiloissa. 
Ainoastaan salaista tietoa käsittelemään oikeutetuilla työntekijöillä on oikeus käsitellä 
manuaalisesti tallennettuja asiakastietoja. 

B ATK:lla käsiteltävät tiedot 

Ainoastaan määrätyillä Webropol Oy:n työntekijöillä sekä Webropol Oy:n toimeksiannosta 
ja lukuun toimivien yrityksen työntekijöilllä on oikeus käsitellä rekisteriä ja ylläpitää sen 
tietoja. Kullakin määrätyllä käyttäjällä on voimassaoleva ja sitova salassapitosopimus 
sekä oma henkilökohtainen käytätjätunnus ja salasana. Jokainen käyttäjä on saamistaan 
tiedoista vaitiolovelvollinen salassapitosopimuksen, sekä tieto- ja yksityisyyden suojasta 
säädetyn lainsäädännön nojalla. 


