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TIETOSUOJASELOSTE 

EU:N YLEINEN TIETOSUOJA-ASETUS 2016/679 
 
                                                                                                                                                     Laatimispvm: 27.9.2017/  

Muokattu 20.9.2021/ 
Muokattu 27.12.2022 

 
 
1. Rekisterinpitäjä 
  

 
Certia Oy, Y-tunnus: 2327422-3 
 
Yhteystiedot: 
PL 102, Silmukkatie 6 
65100 Vaasa 

 

2. Yhteyshenkilöt 
rekisteriin liittyvissä 
asioissa 
 

Toimitusjohtaja Ulla Laalo, ulla.laalo@certia.fi, p.0407255174 
 
Tietosuojavastaava Laura Pikkumäki, laura.pikkumaki@certia.fi, p. 
0403002408 

 
3. Rekisterin nimi 

 
Certia Oy:n viestintä- ja markkinointirekisteri 

 
4. Henkilötietojen 
käsittelyn  
tarkoitus / rekisterin 
käyttötarkoitus ja 
käsittelyn oikeusperusta 

Kerättäviä henkilötietoja käytetään Certian viestintä- ja 
markkinointitarkoituksiin. Viestintä- ja markkinointirekisteriin lukeutuvat 
Certian nettisivut, ohjepankki, uutiskirjepalvelu, Extranet ja portaaliviestintä. 
 
Henkilötietojen käsittely perustuu tietosuoja-asetuksen mukaiseen 
oikeutettuun etuun (asiakassuhde tai vastaava) tai suostumukseen (evästeet).  

 
5. Rekisterin tietosisältö  
 
 

Rekisteriin voidaan tallentaa:  
 
Tunniste- ja yhteystiedot sekä evästeitä käyttävien sivustojen käytöstä 
havainnoidut ja johdetut tiedot. 
 
Tietojen säilytysajat:  
Henkilötietoja säilytetään niin kauan, kuin on tarpeen tässä 
tietosuojailmoituksessa mainittujen henkilötietojen käsittelyn tarkoitusten 
toteuttamiseksi käsittelyn oikeusperusteen voimassaolon ajan. 

 
6. Säännönmukaiset 
tietolähteet   
 
 

 
Nykyiset asiakkaat: Tietoja kertyy Certian oman toiminnan kautta 
asiakassuhteen aikana. 
 
Potentiaaliset asiakkaat: Rekisteri koostetaan yleisesti saatavilla olevista 
internetlähteistä sekä mahdollisista muista julkisista lähteistä. Tietoja voidaan 
kerätä myös messujen, erilaisten verkostoitumis- ja markkinointitapahtumien 
sekä koulutustapahtumien yhteydessä. Tietoja voidaan kerätä lisäksi 
väestörekisteristä sekä muista kolmansien osapuolten rekistereistä.  

7. Säännönmukaiset 
tietojen luovutukset ja 

 
Rekisteristä ei tehdä säännönmukaisia siirtoja EU:n/ETA:n ulkopuolelle. 
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tietojen siirto EU:n tai 
Euroopan talousalueen 
ulkopuolelle 

 
 

 
8. Rekisterin suojauksen 
periaatteet 
 

Digitaalinen asiakasrekisteri on suojattu tunnuksin, salasanoin ja 
käyttöoikeuksin. Asiakastietojen käsittelijöillä on aina vaitiolovelvollisuus. 

9. Henkilötiedon 
automaattinen käsittely 

Henkilötiedon käsittelyyn ei liity GDPR 22 artiklan tarkoittamaa automaattista 
käsittelyä. 

 
10. Rekisteröidyn oikeudet 
ja oikeuksien 
toteuttaminen 

 

Rekisteröidyn oikeudet määräytyvät EU:n tietosuoja-asetuksen mukaan:  
- tietojen tarkastusoikeus  
- tietojen korjaaminen ja poistaminen  
- tietojen käsittelyn rajoittaminen  
- tietojen siirto-oikeus: rekisteröidyllä on oikeus saada itseään koskevat tiedot 
yleisesti käytössä olevassa siirtomuodossa 
- Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle 
 
Certia käyttää Mailchimpia ainoastaan uutiskirjeen lähetyksiin, eikä sitä ole 
kytketty verkkosivuihin. Mailchimpiin lisätään vain niiden asiakkaiden tiedot, 
joille uutiskirje lähetetään ja joilta on saatu suostumus uutiskirjeen 
vastaanottamiseen. Uutiskirjeen voi perua koska tahansa uutiskirjeen lopussa 
olevasta linkistä. Lue lisätietoa Mailchimpista ja yksityisyydestä tästä: 
https://mailchimp.com/legal/privacy/ 
 
Rekisteröidyn oikeuksiin liittyvä pyynnöt lähetään osoitteeseen 
tietosuoja@certia.fi. 
 

 
11. Evästekäytänteet 

 

Käytämme nettisivuillamme ja ohjepankissa evästeitä tarjoamamme sisällön ja 
mainosten räätälöimiseen, sosiaalisen median ominaisuuksien tukemiseen ja 
kävijämäärämme analysoimiseen. Lisäksi jaamme sosiaalisen median, 
mainosalan ja analytiikka-alan kumppaneillemme tietoja siitä, miten käytät 
sivustoamme. Kumppanimme voivat yhdistää näitä tietoja muihin tietoihin, 
joita olet antanut heille tai joita on kerätty, kun olet käyttänyt heidän 
palvelujaan.  
 
Käyttäessäsi nettisivujamme sinun tulee antaa nimeomainen suostumus 
evästeiden käytölle. Voit muuttaa tai peruuttaa hyväksyntäsi sivustollamme 
evästekäytännöt-sivun kautta. 
 
Ulkopuolisen evästeet/Google Analytics: 
 
Google Analytics on kytketty verkkosivuihin ja se käyttää verkkosivuston 
evästeitä. Evästeiden perusteella kerätään tietoja verkkosivuston käyttäjien 
käyttötottumuksista, kuten siitä, millä sivuilla käyttäjä vierailee ja kauanko hän 
on sivustolla. Tämän tarkoituksena on analysoida verkkosivuston käyttöä sekä 
parantaa käyttäjäkokemusta. Lue lisätietoja Google Analyticsin evästeistä tästä: 
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsj
s/cookie-usage 

https://mailchimp.com/legal/privacy/
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Certia käyttää Mailchimpia ainoastaan uutiskirjeen lähetyksiin, eikä sitä ole 
kytketty verkkosivuihin. Mailchimpiin lisätään vain niiden asiakkaiden tiedot, 
joille uutiskirje lähetetään ja joilta on saatu suostumus uutiskirjeen 
vastaanottamiseen. Uutiskirjeen voi perua koska tahansa uutiskirjeen lopussa 
olevasta linkistä. Lue lisätietoa Mailchimpista ja yksityisyydestä tästä: 
https://mailchimp.com/legal/privacy/ 
 

 
 

  

https://mailchimp.com/legal/privacy/

