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Hankinta-asiamies.fi-palvelun tietosuojaseloste
Tämä rekisteriseloste koskee hankinta-asiamies.fi-palvelun kaikkia tietoja. Palvelun ylläpitämiseksi on
välttämätöntä käyttää kolmea eri palveluntarjoajaa, jotka toimivat tiedon käsittelijöinä. Tiedon käsittelijöitä
ovat: Sofokus Oy, Analystica Oy, WebCRM Finland Oy ja Visma PPG OY. Tiedot on rekisteröity kahteen (2)
tietokantaan (hankinta-asiamies.fi ja WebCRM asiakkuudenhallintaohjelmiston muodostamat tietokannat).

1. Rekisterinpitäjä
Varsinais-Suomen Yrittäjät ry
Yhteystiedot:
Brahenkatu 20
20100 Turku
Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa
Hankinta-asiamies Jorma Saariketo
Brahenkatu 20
20100 Turku
+358 44 556 7638
jorma.saariketo@yrittajat.fi
Tietosuojavastaavan yhteystiedot:
Hankinta-asiamies Jorma Saariketo
Brahenkatu 20
20100 Turku
+358 44 556 7638
jorma.saariketo@yrittajat.fi

2. Rekisteröidyt
Hankinta-asiamies.fi palveluun ovat rekisteröityneet palvelua käyttävät, tai palvelua kokeilleet tai aiemmin
sitä käyttäneet asiakkaat. Rekisterissä voi olla myös ylläpitäjien käsin lisäämiä yrityksiä ja massatuontina
WebCRM:ään lisättyjä yritysten ja niiden yhteyshenkilöiden tietoja. Lisäksi rekisterissä on julkisia hankintoja
julkaisevien ja käsittelevien hankintayksiköiden ja niiden palveluksessa olevien henkilöiden nimi- ja
yhteystietoja.

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus
Rekisterin pitämisen peruste on:
•
•

Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella
Henkilötietoja käsitellään suostumuksen perusteella. Henkilötiedot on kerätty koulutus- tai
markkinavuoropuhelutilaisuuksissa tai messuilla. Tiedot on kerätty pääasiassa tapahtumien
aihesisältöjen toimittamiseen suostumuksensa antaneille osallistujille, joilta on kysytty lupa
yhteydenottoon ja materiaalien toimittamiseen.
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Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus
Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:
•
•

•

asiakassuhteen hoitaminen
käynnissä olevien julkisten- ja pienhankintojen ilmoitusten sekä tarjouspyyntöjen toimittaminen
rekisteröityneille asiakkaille ja satunnaisesti myös muutoin yhteystietonsa jättäneille (katso edellä
reksiterin pitämisen peruste).
palveluistamme kertominen

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot
Hankintoihin liittyvien kontaktihenkilöiden yhteystietoja siirtyy palveluun seuraavista järjestelmistä: HILMA,
e-hankinnat ja Cloudian pienhankintapalvelu.
Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:
Yhteystiedot
•
•
•
•
•
•

etu- ja sukunimi
postiosoite, postinumero ja -toimipaikka
maakunnan ja kunnan nimi
sähköposti
puhelinnumero
ammattinimike

Asiakastiedot
•
•
•
•
•
•

tiedot käyttöönotetuista palveluista
tiedot vahtipalvelun toimesta toimitetuista hankintailmoituksista ja tarjouspyynnöistä
profiili mistä tarjouspyynnöistä ja hankintailmoituksista asiakas on kiinnostunut
asiakkaan edustaman yrityksen nimi, toimiala, y-tunnus ja laskutushistoria
asiakkaan itse rekisteröitymisen yhteydessä laatima käyttäjäprofiili
osallistuminen koulutuksiin ja muihin asiakastapahtumiin

5. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen
Hankinta-asiamies Jorma Saariketo
Brahenkatu 20
20100 Turku
+358 44 556 7638puhelinnumero
jorma.saariketo@yrittajat.fi

Tarkastusoikeus
Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.
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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

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti: Asiakastiedot saadaan pääosin kahdella tavalla.
•
•
•
•

asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä (rekisteröityminen palvelun käyttäjäksi)
asiakkaalta itseltään paperi- tai verkkolomakkeen kautta asiakkaan osallistuessa info-, koulutus-,
markkinavuoropuhelu- tai muuhun vastaavaan tilaisuuteen
Suomen Yrittäjien jäsenrekisteri
Yhteistyökumppaneiden mahdollisesti lähettämiin asiakastietoihin liittyen edellä mainittujen
yhteisten tilaisuuksien järjestämiseksi

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin ulkopuolisille.
Tapauskohtaisesti voimme luovuttaa tietoja julkisen sektorin organisaatioille, jotka käyttävät tietoja
nimetystä julkisesta hankinnasta ilmoittamiseen asianomaisen toimialan yrityksille ja yhteisöille tai kutsuun
esimerkiksi info-, koulutus- tai markkinavuoropuhelutilaisuuteen. Julkiset yhteisöt ovat sitoutuneet
noudattamaan tietosuoja-asetuksen vaatimuksia.
Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Käytämme
säännönmukaisesti seuraavia palvelutarjoajia:
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Sofokus Oy
Analystica Oy
WebCRM Finland Oy

8. Käsittelyn kesto
Rekistereissä olevia tietoja säilytetään asiakassuhteen voimassaoloajan ja tiedot pyritään poistamaan
asiakassuhteen päätyttyä kuuden (6) kuukauden kuluessa.
•
•

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa
Markkinointilistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan itse jokaisessa lähettämässämme
markkinointi- tai muussa sähköpostissamme olevan vastaustoiminnon kautta.

9. Henkilötietojen käsittelijät
Asiakasrekisteriä käsittelevät Varsinais-Suomen Yrittäjät ry:n työntekijät ja valitsemamme käsittelijät (katso
edellä kohta 7).
Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Olemme ulkoistaneet henkilötietojen
käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja
käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle
Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi
Tietoja käytetään automaattiseen päätöksentekoon asiakkaan itse määrittelemän profiilin mukaisesti.
Asiakas luo asiakaskohtaisen profiilin rekisteröitymisen yhteydessä. Profiili sisältää asiakkaan yhteystietojen
lisäksi seuraavat tiedot:
•
•
•

Asiakasyrityksen toimiala ja mahdollinen sivutoimiala
Asiakkaan itse määrittämät avainsanat hakupalvelun tueksi
Asiakkaan itse valitseman palvelun laajuuden (maakunnallinen / valtakunnallinen)

Profiilin perusteella julkisten hankintojen ja pienhankintojen tietokannoista etsitään koneellisesti asiakkaan
määrittämään toimialaan ja asettamiin avainsanoihin sopivat hankintailmoitukset ja / tai tarjouspyynnöt
asiakkaan profiilissaan määrittämältä maantieteelliseltä alueelta. Aluevaihtoehdot ovat: yhden tai
useamman maakunnan tai koko maan julkiset ja pienhankinnat. Tietolähteinä toimivat lakisääteinen
HILMA-palvelu, alueelliset pienhankintapalvelut (e-hankinnat.fi ja tarjouspalvelu.fi).
Rekisteröityneet asiakkaat saavat rekisteröitymisen yhteydessä antamaansa sähköpostiosoitteeseen
ilmoituksen / yhteenvedon asetettujen hakukriteerien perusteella edellä kuvattujen tietolähteiden
julkaisemista julkisista- tai pienhankinnoista. Sähköpostiin toimitettava viesti sisältää tiedot hankinnan
tekijästä, hankinnan kohteen, osoitteen mistä saa hankintaan / tarjouspyyntöön liittyviä lisätietoja ja
mahdollisesti linkin jossa asiakas voi jättää tarjouksensa.
Turussa toukokuun 21. päivänä 2018
VARSINAIS-SUOMEN YRITTÄJÄT

Jorma Saariketo
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