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WHY NOT PR Oy:n tietosuojaseloste  

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. 

Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen. 

1. Rekisterinpitäjä  

WHY NOT PR Oy 

 Vehkasaarentie 5 A 1 

 02160 Espoo  

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa  

Nora Soini 

Vehkasaarentie 5 A 1 

02160 Espoo 

+358 40 5501155 

nora@whynotpr.fi 

2. Rekistereiden nimet 

Asiakasrekisteri 

Vaikuttajarekisteri 

3. Rekisteröidyt  

Asiakasrekisterissä on WHY NOT PR:n olemassa olevat asiakkaat ja mahdolliset potentiaaliset asiakkaat.  

Vaikuttajarekisterissä on listattu yhteistyössä toimivien mediatallojen ihmiset ja muut vaikuttajat.  

(blogit, vlogit yms.) 

4. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus  

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on: 

• tuotteidemme ja palveluidemme toimittaminen   

• sopimus- ja muiden lupaustemme ja velvollisuuksiemme täyttäminen 

• yhteydenpito  

• yrityksen asiakassuhteen hoito 

• laskutus 

5. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot  

• rekisteröidyn perustiedot, osoite, sähköposti, puhelinnumero 

• yritystä ja yrityksen yhteyshenkilöitä koskevat tiedot, kuten y-tunnus ja yhteyshenkilöiden nimet 

sekä yhteystiedot 
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• asiakkuutta ja sopimusta koskevat tiedot kuten tiedot menneistä ja voimassaolevista sopimuksista 

sekä tilauksista 

• vaikuttajien sosiaalisten kanavien linkit ja mahdolliset seuraajamäärät 

6. Rekisteröidyn oikeudet  

Rekisteröidyillä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen 

nora@whynotpr.fi 

Tarkastusoikeus  

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.   

Oikeus tietojen oikaisemiseen 

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot. 

Vastustamisoikeus  

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty 

lainvastaisesti.   

Suoramarkkinointikielto  

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.  

Poisto-oikeus  

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme 

poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida 

poistaa.   

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä 

tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) 

määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa 

ennen määräajan umpeutumista. 

Suostumuksen peruuttaminen 

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. 

asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen. 

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle  

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia 

saadaan ratkaistua.  

Valitusoikeus  

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme 

henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.  

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:  www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html  
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7. Säännönmukaiset tietolähteet  

Tiedot asiakkaista ja vaikuttajista saadaan säännönmukaisesti:  

• asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä  

• vaikuttajalta itseltään jonkun viestintäkanavan kautta 

• hakemalla yritysten ja vaikuttajien omilta nettisivuilta, yleisesti saatavilla olevista tietolähteistä tai 

muulla vastaavalla tavalla 

• vaikuttajat antavat itse tietonsa rekisteröitymällä Online Showroomiin 

http://showroom.whynotpr.fi/account/  

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset  

Emme luovuta henkilötietoja EU/ETA alueen ulkopuolelle. 

Hyödynnämme henkilötietojen käsittelyssä Microsoft Office 365 ohjelmapalvelua ja Pulse247 Oy yrityksen 

palveluita https://www.mycashflow.fi/tietosuojaseloste/  

MyCashFlown palvelinkeskukset, joissa kaikkia Henkilötietoja säilytetään ja Käsitellään, sijaitsevat 

Suomessa. MyCashFlown voi kuitenkin siirtää Henkilötietoja mille tahansa EU/ETA-alueella sijaitseviin tai 

Euroopan komission päättämien riittävän tietosuojan tason maissa sijaitseviin palvelinkeskuksiin tai 

alikäsittelijöille.  

Kun henkilötietoja siirretään EU:n / ETA:n ulkopuolelle, siirto tapahtuu EU-U.S. Privacy Shield -järjestelyllä, 

käyttäen EU-komission mallisopimuslausekkeita tai muuta lainsäädännön sallimaa siirtomekanismia. 

MyCashFlown huolehtii tällöin muun muassa sopimuksin siitä, että tietojen luottamuksellisuus säilyy ja että 

tietoja käsitellään myös muutoin lainmukaisesti. 

WHY NOT PR:n henkilötiedot tallennetaan Microsoftin palvelimille Euroopassa. Mikäli Microsoftin tarvitsee 

antaa tietoihin tilapäinen pääsy EU:n ulkopuolisiin maihin sijoittautuneille järjestelmän hoitajille, 

esimerkiksi vian korjaamiseksi, käytetään tähän asianmukaisia laillisia yksityisyydensuojatakuita (EU:n 

standardiehdot tai EU:n ja Yhdysvaltojen tietosuojasertifikaatti). 

WHY NOT PR käyttää taloushallinnon palveluissa ulkoista palveluntarjoajaa, jonka kanssa olemme 

allekirjoittaneet tietosuoja-asetuksia noudattava sopimuksen rekisteritietojen luovuttamisesta. 

9. Käsittelyn kesto  

• Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa  

• Vaikuttajalistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan itse jokaisessa lähettämässämme 

markkinointisähköpostissamme olevan linkin kautta.  (Online Showroom) 

• Rekisteröity pääsee poistumaan listalta ilmoittamalla kirjallisesti rekisterinpitäjälle tahtotilastaan ja 

poisto tehdään viikon sisällä ilmoituksesta. 

10. Miten suojaamme tiedot ja miten pitkään niitä säilytämme? 

Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijämme, joilla työnsä 

puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana 

järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat asianmukaisesti suojattuna ja joihin pääsevät 

käsiksi ainoastaan ennalta määritellyt henkilöt.  
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Säilytämme henkilötietoja niin kauan kuin henkilötiedon käyttötarkoituksen vuoksi on tarpeellista, kuten 

asiakassuhteen voimassaolon ajan ja sen jälkeen lakisääteisten velvoitteidemme noudattamisen ajaksi 10 

vuotta. 

11. Dokumentointi mihin ja miksi tietoja on kerätty 

Henkilötietoja on tallennettu palkanlaskennan henkilö- ja työsuhderekisteriin.  

Tämä on ainoa toiminto, jossa käsitellään henkilön sosiaaliturvatunnusta. 

Sosiaaliturvatunnus on tallennettu tietokantaan salatussa muodossa. Henkilö- ja työsuhderekisteriin 

pääsee kirjautumaan yksilöidyllä käyttäjätunnuksella ja salasanalla, joita ei saa luovuttaa eteenpäin. 

Palkan laskemiseksi ja viranomaisilmoitusten toimittamiseksi henkilötietoihin tallennetaan vain 

tarpeellinen määrä tietoa henkilöstä. Palkansaajista ei tallenneta palkan laskemisen kannalta tarpeetonta 

tietoa. 

Osoiterekisteriin tallennetaan myös ostoreskontran toimittajat. Rekisterissä käsitellään ostolaskujen 

käsittelyn ja maksamisen kannalta välttämättömiä tietoja, joita ovat nimi-, maksuehto-, pankkiyhteys- ja 

tiliöintitiedot. Mikäli maksun saaja on yksityishenkilö, tästä tallennetaan vain maksamisen kannalta 

välttämättömät tiedot. 

Laskutuksen asiakastietojen käsittelyyn tarkoitettu rekisteri ohjelmassa on osoiterekisteri. Rekisterissä 

käsitellään laskutuksen kannalta välttämättömiä tietoja, joita ovat nimi, osoitetiedot ja sähköisen laskun 

välittämiseen kannalta tarpeelliset tiedot sekä asiakaskohtaiset maksuehtotiedot.  

Mikäli asiakas on yksityishenkilö, tästä tallennetaan vain laskun lähettämisen kannalta välttämättömät 

tiedot. 

 

 

Espoossa 25.5.2018 


