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Laatimispäivä: 25.05.2018, Mahdolliset muutokset rekisteriselostukseen imoitetaan tällä

sivulla.

signnet.fi verkkosivun rekisteriseloste

Rekisterin nimi

Signnet  asiakasrekisteri

Rekisterinpitäjä

Signnet  , myynti@signnet.fi, 040 729 2229
Keskiortentie 1, 21410 Vanhalinna Lieto

Rekisteriasioista vastaava henkilö 

Mika ja Milla Niinikoski , 040 729 2229
myynti@signnet.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

signnet.fi-verkkosivuston asiakaskisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään käyttäjien www-
sivustolla tekemien tarjouspyyntöjen tallentamiseen, käyttäjien tekniseen tunnistamiseen, 
asiakassuhteiden hoitamiseen sekä asiakastiedon seurantaan ja analysointiin, joiden tavoitteena on 
viestinnän kohdentaminen, yleiset markkinointitarkoitukset sekä muut verkkopalveluihin liittyvät 
tarkoitukset.

Rekisterin tietosisältö

Signnet kerää ja käsittelee seuraavia tietoja:

– nimi

– sähköpostiosoite

– puhelinnumero

– käyntiajat www-sivustolla ja muut kävijäseurantatiedot

Tietolähteet

Rekisteritiedot on kerätty signnet www-sivustolla osoitteessa www.signnet.fi vierailleista 
käyttäjistä. Tietoja kerätään automaattisen kävijäseurannan avulla sekä käyttäjän itse antamista 
tiedoista, jotka hän on lähettänyt www-sivustolla olevien yhteydenotto- sekä 
tarjouspyyntölomakkeiden kautta. Tietoja kerätään myös Google Analytics –analytiikkatyökalun 
avulla.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto Eu:n tai Euroopan ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä tai luovuteta kolmansille osapuolille.

mailto:myynti@signnet.fi


Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin ylläpitäjän tietojärjstelmä ja tiedostot on suojattu yritystoiminnassa normaali käytössä 
olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Tiedot tallennetaan suojattuun tietokantaan, johon ei ole 
pääsyä ulkopuolisilla. signnet.fi-verkkosivuston ohjelmistoratkaisuissa noudatetaan korkeaa 
tietoturvallisuutta, jolla pyritään estämään tietomurrot sekä tietojen vuotaminen ulkopuolisille. 
Signnet huolehtii organisaatiossaan siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimen ylläpitotunnuksia 
ja muita verkkosivuston turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja 
vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. Kaikilla asiakasrekisteriin 
liittyvillä työntekijöilla on salassapitovelvollisuus.

Rekisteröidyn kielto-oikeus

signnet.fi-verkkosivuston käyttäjillä on lainmukainen (henkilötietolaki 30 §) oikeus kieltää 
tietojensa käytön myynti- ja markkinointitarkoituksiin. Kielto tulee tehdä kirjallisesti 
rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Rekisteröidyn tarkastus-oikeus

Jokaisella on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot sekä vaatia 
virheellisen tiedon korjaamista. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti rekisteriasioista vastaavalle
henkilölle.

Tiedon korjaaminen

signnet.fi-verkkosivuston käyttäjillä on oikeus pyytää korjaamaan tai poistamaan rekisteriin 
tallennetun virheellisen tiedon. Korjauspyyntö tulee tehdä kirjallisesti rekisteriasioista vastaavalle 
henkilölle.
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