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SELOSTE KÄSITTELYTOIMISTA
Päättäjät ja vaikuttajat -rekisteri
Tutustu myös: http://www.almamedia.fi/tietosuoja

Rekisterinpitäjä

Nimi: Alma Talent Oy
Y-tunnus: 0869288-1
Kotipaikka: Helsinki
Osoite: Alvar Aallon katu 3 C, 00100 Helsinki
Puhelin: 0800 141 070 (Asiakaspalvelu)
Email: tietopalvelut@almatalent.fi

Rekisteriasioista vastaava
henkilö

Matti Vuorema

Lisätiedot ja oikaisupyynnöt

Alma Talent Tietopalvelut, Asiakaspalvelu
Email: tietopalvelut@almatalent.fi
Puhelin: 0800 141 070

Käytettävä rekisteri

Alma Talent ylläpitää tietokantaa suomalaisista yrityksistä, yhteisöistä, julkisen
hallinnon organisaatioista ja näiden organisaatioiden päättäjistä ja vaikuttajista
(Päättäjät ja vaikuttajat -rekisteri). Päättäjillä ja vaikuttajilla tarkoitetaan tässä
yhteydessä henkilöitä, jotka asemansa perusteella tekevät tai olennaisesti
vaikuttavat työtehtäviinsä kuuluviin päätöksiin työnantajansa nimissä.

Käsittelyn tarkoitus

Päättäjätietoja sisältäviä rekistereitä käsitellään ja luovutetaan asiakkaille
henkilötietolain 19§:n mukaisesti käytettäväksi myynnissä ja markkinoinnissa ja
muissa osoitteellisissa lähetyksissä (esim. markkinatutkimus) sekä yritysten
omaan asiakashallintaan, esimerkiksi asiakasrekisterin ylläpitämiseksi.

Rekisterissä ylläpidetään Suomessa toimivien yritysten, yhteisöjen ja julkisten
organisaatioiden nimitiedot, y-tunnukset, yhteystiedot (käynti- ja postiosoitteet,
puhelin, fax, www-osoite) sekä taustatiedot (mm. toimiala, henkilökuntaluokat,
liikevaihtoluokka ja it-struktuuritiedot).
Kuvaus rekisteröityjen
ryhmistä ja
henkilötietoryhmistä

Rekisteri sisältää rekisteröidyn tehtäviä ja asemaa elinkeinoelämässä tai
julkisessa tehtävässä koskevia tietoja ja niitä käytetään hänen työtehtäviinsä
liittyvän informaation lähettämiseen.
Henkilöistä kerättävät tiedot: henkilön etu- ja sukunimi, titteli, operatiivinen ja/tai
hankinnallinen vastuualue (ns. asemavaltuutus) sekä yhteystiedot (käynti- ja
postiosoite, sähköpostiosoite, mobiilinumero).
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Rekisteri sisältää rekisteröidyn ilmoittamat tietojensa käsittelyä ja luovutusta
koskevat kiellot.
Rekisteröidyt eivät itse ole asiakassuhteessa Alma Talent Oy:öön.

Päättäjätietojen luovutus kampanjakäyttöön
Päättäjät ja vaikuttajat -tietokannan vastuualueen mukaisia päättäjätietoja
luovutetaan rekisterinpitäjän asiakkaille rekisteröidyn henkilön työtehtäviin
kuuluvan informaation lähettämiseen ja asiakaskontaktointiin.
Rekisterin käyttöoikeus suoramarkkinointitarkoituksissa rajataan asiakkaan
tiettyyn kampanjaan (Henkilötietolain 19§:n mukainen Kampanjarekisteri).
Tällöin tietojen tallentaminen asiakkaan omaan järjestelmään on kielletty, jollei
rekisterin henkilö itse aktivoidu aktiviteetin toteuttaneen asiakkaan suuntaan.

Jatkuva käyttö
Päättäjät ja vaikuttajat -tietokannan vastuualueen mukaisia päättäjätietoja
luovutetaan asiakkaalle myös jatkuvaan käyttöön, jolloin asiakkaasta tulee
Henkilötietolain mukainen rekisterin ylläpitäjä.

Tietohuoltopalvelut
Tietojen luovutus

Huolehdimme asiakkaidemme omien asiakas- ja markkinointirekisterien
ajantasaisuudesta (Henkilötietolain virheettömyysvaatimus) sekä muusta
henkilötietojen huolellisesta säilytyksestä ja käytöstä. Tietohuoltopalvelussa
asiakas on Henkilötietolain mukainen rekisterin omistaja ja Alma Talent tuottaa
ylläpitopalvelua asiakkaan oman asiakas- ja/tai markkinointirekisterin
ajantasaisuuden varmistamiseksi.
Päättäjätietoja luovutetaan asiakkaalle aina mahdollisimman tarkka
organisaatio- ja henkilötason rajauskriteerien avulla rajattu määrä. Näin
Päättäjät ja vaikuttajat -tietokannan käyttäjät saavat omia toimenpiteitään varten
käyttöönsä vain päättäjätietoja omista asiakkaistaan sekä valituista
potentiaalisista asiakkaistaan.
Toimintamallin tarkoituksena on välttää tarpeettomia henkilöiden luovutuksia
Alma Talentin ulkopuolelle ja siten ehkäistä tarpeetonta henkilötietojen
olemassaoloa väliaikaisissa kampanjarekistereissä tai pysyvissä markkinointi- ja
asiakasrekistereissä. Näin autamme asiakkaitamme toimimaan
henkilötietolainsäädännön vaatimusten mukaisesti.
Asiakkaan käyttöoikeudesta Päättäjät ja vaikuttajat -tietokannan tietoihin
sovitaan asiakaskohtaisesti kirjallisella sopimuksella. Alma Talent käyttää
rekisterinsä myynnissä jälleenmyyjiä, joilla ei ole oikeutta kopioida rekisteriä
omiin tietojärjestelmiinsä.
Tietoja luovutetaan selaimen (internet yhteys) kautta, sähköisinä tiedostoina ja
rajapinnan välityksellä.
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Tietoja käytetään Alma Talent Tietopalveluiden eri palveluissa.
Tietojen luovutusta laissa määritellyn EU:n ja Euroopan talousalueen
ulkopuolelle ei tehdä.

Rekisteröity henkilö voi käyttää Henkilötietolain mukaista tarkastusoikeuttaan
esittämällä tätä tarkoittava pyyntö Alma Talentille omakätisesti allekirjoitetussa
asiakirjassa tai henkilökohtaisella käynnillä Alma Talentin Helsingin toimipisteen
toimitiloissa klo 9-14 välisenä aikana arkipäivisin. Henkilökohtaisen käynnin
yhteydessä rekisteröidyn on todistettava henkilöllisyytensä.
Rekisteröidyn oikeudet
Alma Talent oikaisee, täydentää ja poistaa tarvittaessa oma-aloitteisesti tai
rekisteröidyn perustellusta vaatimuksesta rekisterissä olevan virheellisen,
puutteellisen tai vanhentuneen tiedon.
Lisäksi rekisteröityneellä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää luovuttamasta
tietojaan suoramarkkinointitarkoituksiin. Kiellon voi ilmoittaa Alma Talent
Tietopalveluiden asiakaspalveluun.

Päättäjät ja vaikuttajat -tietokantaa säilytetään datamuodossa
tuotantopalvelimella sekä ulkoistetulla sopimuskumppanin ylläpitämällä
asiakaspalvelimella.

Rekisterin suojaus

Alma Talent vastaa asianmukaisista ja riittävistä tietoteknisistä
suojaustoimenpiteistä sekä kulunvalvonnasta toimitiloissaan. Päättäjät ja
vaikuttajat -tietokantaa säilytetään palvelimella relaatiotietokantana. Palvelimelle
pääsee lokaalisti kirjautumaan vain verkon pääkäyttäjä sekä omilta
työasemiltaan vain rekisteriä päivittävät henkilöt. Työntekijöiden työsopimus
sisältää rekisterin tietojen luovuttamisen kieltävä salassapitopykälä.
Alma Talentin asiakaspalvelimen palveluntarjoajan laitetilat täyttävät
Viestintäviraston määrittelemät teletilojen turvallisuutta koskevat vaatimukset.
Tilat ovat murtosuojatut ja kameravalvotut. Asiakaspalvelin sijaitsee palomuurin
takana, joka sallii vain SSL-salatun liikenteen tiettyyn kohdeosoitteeseen, muu
liikenne estetään.
Verkkopalvelun käyttäjät tunnistetaan Alma Talentin hallinnoimilla
käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Asiakkaan yhteys asiakaspalvelimeen on sslsuojattu perustuen kaupallisen sertifikaattiin.

