
YRITYSASIAKKAIDEN SUORAMARKKINOINTI 
REKISTERISELOSTE 
 
Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste. 

REKISTERINPITÄJÄ 

Hardware Group Finland Oy (myöhemmin HGF Oy) 
Y-tunnus 1510244-9 
Luostarinportti 5, 02400 KIRKKONUMMI 
Puh. (09) 221 9490 
 

REKISTERIN NIMI 

HGF Oy:n yritysasiakkaiden suoramarkkinointirekisteri. 

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE 

Rekisteröidyn suostumus ja/tai henkilötietolain 19 §:n 1 momentin 3 kohta 

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS 

Henkilörekisteriä voidaan käyttää HGF Oy:n suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin, 

markkinointikilpailuihin, kohdennettuihin näyttelyihin, arvontoihin, mielipide- tai markkinatutkimukseen tai 

muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin ja niiden kohdentamiseen lainsäädännön sallimissa 

rajoissa. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskeva suoramarkkinointi tai peruuttaa suostumuksensa. 

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT 

Rekisterissä voidaan käsitellä seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja HGF Oy:n potentiaalisista yritysasiakkaista/-

prospekteista: 

Yrityksen yhteyshenkilön tiedot (nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, sukupuoli, äidinkieli), 

ammatti/arvo, asema ja vastuualue(et) yrityksessä ja näiden tietojen muutostiedot sekä muut rekisteröidyn 

yksilöivät tiedot 

Mahdollinen asiakas- ja asiointihistoria, laitekanta sekä sopimus- ja tilaustiedot 

Rekisteröidyn itsensä antamat tai muutoin hänen suostumuksellaan kerätyt lisätiedot (kuten esimerkiksi 

ammatilliset kiinnostuksen kohteet) 

Suoramarkkinointiluvat ja -kiellot 

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET 

Henkilötietoja kerätään asiakassuhteen alkaessa tilinavauskaavakkeella, asiakassuhteen aikana erilaisten 

tapahtumien ja markkinointikampanjoiden yhteydessä, sekä normaalista asiakassuhteen hoitoon liittyvästä 



vuorovaikutuksesta rekisteröidyltä itseltään tämän suostumuksella. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää 

myös HGF Oy:n rekistereistä, kaupparekisteristä, väestörekisteristä, sekä muista vastaavista julkisista 

luetteloista ja rekistereistä sekä yritysten verkkosivuilta tai muista julkisista tai yksityisistä lähteistä. 

TIETOJEN LUOVUTUS 

HGF Oy voi luovuttaa henkilötietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa. 

Tällöinkin HGF Oy huolehtii riittävästä tietosuojan tasosta lainsäädännön edellyttämällä tavalla. 

REKISTERIN SUOJAUS 

Rekisterin käyttöoikeus edellyttää asiakastietokannan pääkäyttäjän myöntämää käyttäjätunnusta. Pääkäyttäjä 

määrittää myös käyttäjille myönnettävän käyttöoikeustason. Sovelluksen käynnistäminen edellyttää 

henkilökohtaista salasanaa.  

Tiedot kerätään palvelun yhteisiin tietokantoihin, jotka ovat palomuurein ja  salasanoin suojattuja. Tietokannat 

sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta määritellyt henkilöt.  

TARKASTUSOIKEUS 

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja 

henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella: 

 

Hardware Group Finland Oy 
Luostarinportti 5 
02400 Kirkkonummi 
 

Tarkastuspyynnön yhteydessä tulee mainita, että pyyntö koskee HGF Oy:n yritysasiakkaiden 

suoramarkkinointirekisterissä olevia henkilötietoja. 


