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Rekisterin nimi
Systam Oy Asiakaskysely 2021 arvonnan yhteystiedot

Rekisterinpitäjä
Systam Oy
y-tunnus: 2074801-6
Hermiankatu 6 A 33720 Tampere
+358 10 470 3600
info@systam.fi

Rekisteriasioista vastaava henkilö
Anssi Tamminen
anssi.tamminen@systam.fi
+358 10 470 3600

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on suorittaa arvonta Systamin toteuttaman Asiakastukimus 2021
yhteydessä. Yhteystiedot kerätään Asiakastutkimus 2021 osallistuvilta henkilöiltä, jotka ovat
yhteystietonsa halunneet ilmoittaa. Yhteystietoja käytetään ainoastaan arvonnan suorittamiseen

Rekisterin tietosisältö
Rekisteri voi sisältää seuraavan mukaisia tietoja:
•

Yhteystietoja, kuten nimesi, sähköpostiosoitteesi ja puhelinnumerosi

Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteri koostetaan Systam Oy:n asiakkailleen jakamasta kyselytutkimuksesta, johon rekisteröidyt
voivat halutessaan jättää yhteystietonsa.
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Tietojen luovutus
Emme luovuta henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.
Rekisterin tietoja ei pääsääntöisesti siirretä EU tai ETA:n ulkopuolelle.
Käyttämämme palveluntarjoajat saattavat varmuuskopioida tietoja EU/ETA-alueen ulkopuolelle
Yhdysvaltoihin. Tiedot varmuuskopioidaan, jotta tietosi olisivat turvassa myös tilanteissa, joissa
pääasialliset palvelimet menevät epäkuntoon.
Olemme varmistaneet, että palveluntarjoajamme ovat liittyneet EU:n ja Yhdysvaltain väliseen ns. Privacy
Shield -ohjelmaan (https://www.privacyshield.gov/list), jonka tarkoituksena on varmistaa eurooppalaisten
tietojen tietoturvallinen käsittely Yhdysvalloissa.

Rekisterin suojaus
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Systam Oy:n sekä ulkoisten palveluntarjoajien tietoverkot ja
laitteistot, joilla rekisterit sijaitsevat, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.
Rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta
määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät.

Rekisteröidyn oikeudet
Rekiseröidyllä on useita lainsäädännön takaamia oikeuksia:
•
•
•
•

Oikeus selvittää, käsittelemmekö henkilötietojasi ja jos käsittelemme, saada jäljennös
henkilötiedoista.
Oikeus oikaisuun. Olet oikeutettu siihen, että virheelliset tietosi korjataan tai täydennetään.
Oikeus suostumuksen perumiseen. Jos olet antanut nimenomaisen suostumuksen tiettyyn
käsittelyyn, voit aina perua suostumuksesi.
Oikeus poistamiseen. Sinulla on oikeus saada tietosi poistatettua, jos tietoja ei enää tarvita
tarkoituksiin, joita varten niitä käsiteltiin.

Pyynnöt oikeuksien käyttämiseksi tulee tehdä sähköisesti osoitteeseen tietosuoja@systam.fi

Tietojen säilyttäminen
Poistamme rekisteristä tiedot, kun tietojen käsitellylle ei ole enää liiketoiminnallista perustetta tai jos
henkilö itse lakiin perustuen vaatii poistamaan häntä koskevat tiedot.
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