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SELOSTE HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYTOIMISTA 
Tietosuoja-asetuksen (2016/679) mukainen seloste henkilötietojen käsittelytoimista. 

REKISTERINPITÄJÄ 
Renor Oy 
Y-tunnus 2343526-9
Askonkatu 9 E, 15100 LAHTI
Puh. 0207220800

Yhteyshenkilö: 
Anne-Mari Syrjänen 
anne-mari.syrjanen@renor.fi 
+358 (0)20 7220 800

REKISTERIN NIMI 
RENOR Oy:n asiakas- ja sidosryhmärekisteri. 

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS 
Henkilötietoja käytetään tarkoituksissa, jotka liittyvät asiakas- tai sidosryhmäsuhteiden hoitamiseen, 
hallinnointiin ja kehittämiseen sekä Renor Oy:n tarjoamien palveluiden tarjoamiseen, myyntiin ja 
kehittämiseen.  
Lisäksi henkilötietoja käsitellään asiakkaille tai sidosryhmille suunnatussa viestinnässä kuten 
uutiskirjeiden ja tiedotteiden lähettämiseen sekä Renorin liiketoiminnasta viestimiseen.  
Henkilötietoja voidaan käyttää myös suoramarkkinointiin. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää hänelle 
kohdistettu suoramarkkinointi. 

REKISTERIN OIKEUSPERUSTE 
Oikeus käsitellä henkilötietoja perustuu seuraaviin lainmukaisiin perusteisiin: 

i) rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn yhtä tai useampaa
erityistä käyttötarkoitusta varten;
ii) käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa rekisteröity on
osapuolena, tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi rekisteröidyn
pyynnöstä;
iii) käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen
toteuttamiseksi.

Rekisterinpitäjän oikeutettu etu perustuu rekisteröidyn henkilön ja rekisterinpitäjän välillä olevaan 
merkitykselliseen ja asianmukaiseen suhteeseen, joka on seurausta siitä, että rekisteröity on 
rekisterinpitäjän asiakas, muu yhteistyökumppani tai sidosryhmätaho, ja kun käsittely tapahtuu 
tarkoituksiin, joita rekisteröity on kohtuudella voinut odottaa henkilötietojen keräämisen ajankohtana 
ja asianmukaisen suhteen yhteydessä. 

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT 
Rekisterissä käsitellään seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja: 
Etu- ja sukunimi, henkilötunnus, titteli, yritys, sähköpostiosoite, puhelinnumero, postiosoite, toivotut 
yhteydenpitomuodot, suoramarkkinointilupa ja -kieltotiedot, yksi markkinointiin liittyvä rekisteröityä 
koskeva muu tunnistetieto sekä tietojen muutostiedot. 

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET 
Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään puhelimitse, sähköpostitse, verkossa, toimialan 
tapahtumissa ja tilaisuuksissa sekä asiakas- tai yhteistyösuhteen yhteydessä.   
Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös julkisista ja yksityisistä rekistereistä, kuten 
Väestörekisteristä ja Kaupparekisteristä, muilta viranomaisilta, luottotietoyhtiöiltä, 
yhteystietopalvelujen tarjoajilta ja muilta vastaavilta luotettavilta tahoilta.  
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TIETOJEN LUOVUTUS 
Renor Oy ei säännönmukaisesti luovuta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. 

Renor Oy käyttää tämän selosteen mukaisten tehtävien hoitamiseksi alihankkijoita ja voi luovuttaa 
henkilötietoja tässä tarkoituksessa yhteistyökumppaneilleen, jotka käsittelevät henkilötietoja 
toimeksiannosta rekisterinpitäjän lukuun ja ohjeiden mukaisesti. Renor Oy huolehtii aina rekisteröidyn 
henkilötietojen asianmukaisesta käsittelystä. 

Renor Oy voi luovuttaa henkilötietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa 
rajoissa. Tietoja ei käsitellä eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

REKISTERIN SUOJAUS 
Rekisterinpitäjä arvioi henkilötietojen säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti, jonka lisäksi se 
huolehtii sellaisista kohtuullisista toimenpiteistä, joilla varmistetaan, ettei rekisteröidyistä säilytetä 
rekisterissä käsittelyn tarkoituksiin nähden yhteensopimattomia, vanhentuneita tai virheellisiä 
henkilötietoja. Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin henkilötiedon käyttötarkoituksen vuoksi on 
tarpeellista.  Lähtökohtaisesti tietoja säilytetään asiakas- tai yhteistyökumppanisuhteen aikana ja 
kaksitoista (12) kuukautta sen päättymisen jälkeen, ellei laki muuta salli tai edellytä. 

Tietoja säilytetään rekisterinpitäjän valitsemien kolmannen osapuolen palveluissa, jotka on todettu 
turvallisiksi ja jotka noudattavat hyvää tietosuojakäytäntöä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää 
henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa. Rekisterin käyttöä ja sisäänkirjautumisia valvotaan. 
Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne rekisterinpitäjän työntekijät ja 
sellaiset valtuutetut alihankkijoiden henkilöt, joilla työnsä ja/tai tehtäviensä puolesta on oikeus käsitellä 
tämän rekisterin tietoja. 

Tiedot kerätään palvelun yhteisiin tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisin 
keinoin suojattuja. 

REKISTERÖIDYN OIKEUDET 
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu sekä 
oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua sekä tiedon poistamista. Tarkastuspyyntö tulee lähettää 
kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella: 

Renor Oy 
PL 160 
01301 VANTAA 


