
 

Suomen Olympiakomitea markkinointi Oy 
Valimotie 10, 00380, Helsinki 
Puh. (09) 348 121 
olympiakomitea.fi 

Tietosuojaseloste - Suomen Olympiakomitea markkinointi Oy:n CRM 
 

1. Rekisterinpitäjä 
Suomen Olympiakomitea markkinointi Oy 
Valimotie 10, 00380, Helsinki 
y-tunnus 0522784-5 
09348121 

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa 
Päivi Häikiö 
Valimotie 10, 00380 Helsinki 
Puh. 040 550 2274 
paivi.haikio@olympiakomitea.fi 

3. Rekisterin nimi 
Olympiakomitean yritysyhteistyön asiakas- ja markkinointirekisteri.  

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset 

Suomen Olympiakomitea markkinointi Oy hoitaa Suomen Olympiakomitean ry:n varainhankintaa 
yritystyhteistyön avulla. Yritysyhteistyön asiakas- ja markkinointirekisteri on sähköinen salasanoin suljettu 
asiakastietojärjestelmä, johon tallennettuja tietoja käsitellään seuraaviin tarkoituksiin:>Z 
 

- Asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen liittyvän suhteen hoitamiseen 
- Asiakasviestinnän parantamiseksi ja potentiaalisten asiakkaiden tunnistamiseksi 
- Lain sallimissa puitteissa sponsorointimahdollisuuksien markkinointiin uutiskirjeen ja kontaktoinnin 

kautta.  
  

5. Rekisterin tietosisältö  

Rekisteröidyt ovat joko Olympiakomitean sopimusasiakasyrityksen edustajia tai potentiaalisten 
yritysasiakkaiden yhteyshenkilöitä.  
 
Tietosisällön muodostavat seuraavat tai osa seuraavista asiakkuustiedoista: 

- Etu- ja sukunimet / yrityksen nimi  
- Y-tunnus 
- Yrityksen osoitetiedot 
- Yhteyspuhelinnumero (kiinteän ja/tai matkapuhelinverkon) 
- Yhteyssähköposti 
- Asiakashistoria (esim. yhteydenotot asiakkaaseen/asiakkaalta, tapaamiset) 
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- Yritysasiakkailta on tiedot yritysten yhteyshenkilöistä ja heidän tehtävästään yrityksessä ja 
käyttäjätiedot  

- Tieto saako henkilö Olympiakomitean yritysyhteistyön uutiskirjeen tai kutsuja kumppanitilaisuuksiin 

6. Säännönmukaiset tietolähteet 

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta itseltään mm. sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen 
median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa 
tietojaan. 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset 

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti ulkopuolisille tahoille.  

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 

9. Rekisterin suojauksen periaatteet 

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan 
asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja 
digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja 
tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja 
käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. Tietoja 
pääsee käyttämään vain Suomen Olympiakomitea markkinointi Oy:n työntekijät, jotka hoitavat 
yritysyhteistyö asiakkuuksia teknisissä kysymyksissä Lime Crm palvelun tuottaja. 

10. 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 tai tietojen poistamista. 
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). Tietojen tarkastusoikeus on maksuton kerran vuodessa.  

11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet 

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä. Niin ikään 
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). 
 
Olympiakomitean uutiskirjeen saaja voi halutessaan poistua uutiskirjeen saajien rekisteristä perumalla uutiskirjeen 
tilauksen. 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679#d1e2144-1-1

