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Selosteen tarkoitus ja soveltamisala
Keliber Oy (jäljempänä ”Keliber” tai ”Me”) on sitoutunut huolehtimaan sen hallussa olevien
henkilötietojen luottamuksellisuudesta ja tietosuojasta. Tämä tietosuojaseloste soveltuu
henkilötietoihin, joita keräämme tarjoamiimme tuotteisiin ja palveluihin (jäljempänä ”Rekisteri”)
liittyen. Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan keräämiämme henkilötietoja ja niiden käsittelyä.
Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä antaa yhteyshenkilömme Katri Kukkonen, info@keliber.fi.
Voimme päivittää tätä tietosuojaselostetta aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa.
Pyrimme käyttämään kohtuullisia keinoja ilmoittaaksemme sinulle mahdollisista muutoksista ja
niiden vaikutuksista hyvissä ajoin etukäteen. Kehotammekin sinua tarkastamaan tämän
tietosuojaselosteen aina saatuasi tiedon sitä koskevista muutoksista. Tämä tietosuojaseloste on
viimeksi päivitetty 19.3.2020.
Rekisterinpitäjä ja tietosuojavastaava
Nimi: Keliber Oy
Osoite: Toholammintie 496, 69600 Kaustinen
Puhelin: 010 567 0600
Y-tunnus: 0752546-7

Keliberin tietosuojavastaava:
Hannu Hautala
Email: hannu.hautala@keliber.fi
Puh. 010 567 0600

Kenen henkilötietoja keräämme?
Käsittelemme Rekisterissä seuraaviin henkilöryhmiin kuuluvien henkilöiden (jäljempänä myös ”Sinä”)
henkilötietoja:
-

potentiaalisten asiakkaidemme yhteyshenkilöt ja edustajat;

-

entiset, nykyiset ja potentiaaliset toimittajamme;

-

muiden liikekumppaneidemme yhteyshenkilöt ja edustajat;
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-

henkilöt, jotka vierailevat verkkosivuillamme tai jättävät yhteystietonsa tilatakseen meiltä
tiedotteita, täyttäessään kyselyn, tai osallistuessaan kilpailuun taikka järjestämäämme
tilaisuuteen;

-

muihin sidosryhmiin kuuluvat henkilöt, jotka ovat yhteydessä meihin, kuten esimerkiksi
nykyiset osakkeenomistajat, potentiaaliset sijoittajat, analyytikot tai maanomistajat.

Minkä tyyppisiä henkilötietoja keräämme?
Voimme käsitellä Sinusta Rekisterissä seuraavanlaisia henkilötietoja:
·

perustietojasi, esim. nimesi, ammattisi tai asemasi, työnantajasi tai edustamasi organisaatio,
toimialasi, sekä yhteystietojasi kuten osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite;

·

liikesuhdetta koskevia tietoja, esim. tuotteet ja palvelut, joista olet kiinnostunut;

·

sähköisten palveluiden käyttöön liittyviä tietoja, esim. käyttöoikeuden edellyttämät
rekisteröitymistiedot, palvelun käyttötiedot, evästeiden ja muiden vastaavien menetelmien
keräämät tiedot, kuten käyttämäsi selaimen tai laitteen tyyppi, verkkosivujamme koskeva
selaushistoriasi, IP-osoitteesi, sähköpostissa tai verkkosivuillamme olevat linkit, joita olet
klikannut, verkkosivuiltamme lataamasi materiaalit, tai verkkosivu, jolta olet siirtynyt
verkkosivuillemme;

·

yhteydenpitoon ja tapaamisiin liittyviä tietoja, esim. palaute- ja yhteydenottopyynnöt,
sähköiset lomakkeet, kohdistetut markkinointitoimenpiteet tai tapaamiset ja tilaisuudet,
joihin olet osallistunut;

·

luokittelutietoja esim. edellä kuvatuista tiedoista muodostetut markkinointisegmentit.

Mistä lähteistä henkilötietoja kerätään?
Käsittelemämme henkilötiedot on kerätty:
·

rekisteröidyiltä itseltään (esim. kun käytät verkkosivujamme, rekisteröidyt palvelujemme
käyttäjäksi, pyydät meiltä tietoa, täytät lomakkeen, ostat, tilaat tai tarjoat tuotteita tai
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palveluita, osallistut tilaisuuksiimme, tai kun olet meihin yhteydessä muulla tavoin, mukaan
lukien puhelimitse tai sähköisesti);
·

rekisteröityjen työnantajilta tai heidän edustamiltaan organisaatioilta Keliberin ja
rekisteröidyn työnantajan/rekisteröidyn edustaman organisaation välisen liike- tai muun
suhteen yhteydessä;

·

automaattisesti sähköisin menetelmin, kuten evästeitä käyttämällä (esim. käyttäessäsi
verkkosivujamme);

·

muista laillisista lähteistä, kuten julkisista tai kaupallisista yhtiö- ja liiketoimintarekistereistä,
viranomaisilta, postilaitoksilta, puhelinyhtiöiltä, suoramarkkinointipalveluja tarjoavilta
yhtiöiltä tai muista vastaavista julkisista tai kaupallisista rekistereistä.

Henkilötietojesi käsittelyn peruste, käyttötarkoitukset ja vaikutukset
Henkilötietojesi käsittelyn peruste on alla mainittuihin käyttötarkoituksiimme perustuva:
·

Keliberin ja sen asiakkaana, toimittajana tai yhteistyökumppanina olevan organisaation
välisen sopimuksen täytäntöönpano ja sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden
toteuttaminen, kuten esimerkiksi tarjouspyyntöjen käsitteleminen;

·

Keliberin oikeutettu etu;

·

antamasi suostumus; tai

·

Keliberin lakisääteisen velvoitteen noudattaminen.

Käsittelemme henkilötietojasi seuraaviin tarkoituksiin:
·

tuotteiden ja palveluiden toimittaminen tai hankkiminen;

·

asiakas-, toimittaja-, osakkeenomistaja- tai muun yhteistyösuhteen hoitaminen;

·

tuotteidemme ja palveluidemme markkinointi ja kehittäminen;
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·

meiltä pyytämäsi tiedon toimittaminen;

·

välisemme viestinnän mahdollistaminen ja palautteen kerääminen asiakas-, toimittaja- ja
muissa yhteistyökumppanisuhteissa;

·

verkkosivujemme ylläpitäminen ja kehittäminen;

·

yllä mainittuihin tarkoituksiin liittyvä analysointi, raportointi, segmentointi ja tilastointi.

Emme jatkokäsittele henkilötietojasi muihin kuin tässä tietosuojaselosteessa todettuihin
tarkoituksiin.
Henkilötietojesi säännönmukaiset luovutukset ja siirrot kolmansille osapuolille Voimme siirtää
henkilötietojasi yhteistyökumppaneillemme ja alihankkijoillemme. Tällaisia tahoja ovat esimerkiksi IT, teknologia- tai muiden vastaavien palveluiden toimittajat, jotka säilyttävät ja ylläpitävät tietojamme,
sekä mahdolliset muiden asiantuntijapalveluiden tarjoajat. Pyynnöstäsi toimitamma sinulle listauksen
alihankkijoistamme ja yhteistyökumppaneistamme, joita käytämme henkilötietojesi käsittelyyn.
Yhteistyökumppanimme ja alihankkijamme voivat käsitellä henkilötietojasi ainoastaan siltä osin, kuin
se on tarpeen lukuumme suoritettavia asiakassuhteen hoitamiseen tai ylläpitoon liittyviä tehtäviä
varten. Edellytämme, että kaikki yhteistyökumppanimme ja alihankkijamme pitävät niille
toimittamamme henkilötiedot salassa ja asianmukaisesti suojattuina. Niiden on myös noudatettava
soveltuvia tietosuojalakeja, Keliberin tietosuoja- ja tietoturvavaatimuksia, sekä heitä koskevan
palvelusopimuksen määräyksiä.
Joissain poikkeuksellisissa tapauksissa Keliber saattaa myös luovuttaa henkilötietojasi kolmansille
osapuolille lain niin vaatiessa, tai kun se on tarpeen oikeutetun etumme toteuttamiseksi.

Henkilötietojesi siirrot EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Henkilötietojasi käsitellään vain EU/ETA-alueella eikä tietojasi siirretä EU/ETA-alueen ulkopuolelle.
Edellytämme sopimuksissamme, että henkilötietojen vastaanottajat käyttävät tietoja vain sallittuun
käyttötarkoitukseen, ja että tiedot tuhotaan tai palautetaan meille, kun niitä ei enää tarvita.
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Henkilötietojen säilyttämisen periaatteet
Säilytämme henkilötietojasi Rekisterissä vain niin kauan kuin se on tarpeen tietojen
käyttötarkoituksen vuoksi, kuitenkin enintään 2vuotta asiakas- tai yhteistyösuhteen päättymisen
jälkeen, tai niin pitkään kuin soveltuva lainsäädäntö sitä edellyttää. Määritellessämme soveltuvaa
säilytysaikaa otamme huomioon tiedon määrän, luonteen ja luottamuksellisuuden, sen
oikeudettomasta käytöstä tai luovuttamisesta mahdollisesti aiheutuvan vahingon, alkuperäisen
keräämistarkoituksen, kanneoikeuden vanhenemisajat sekä lain vaatimukset.

Rekisteröidyn henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Sinulla on oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa:
·

Tieto ja pääsy: Voit pyytää pääsyä tietoihisi, sinulla on oikeus saada tieto henkilötietojesi
käsittelystä ja oikeus tarkastaa itseäsi koskevat käsittelemämme henkilötiedot.

·

Oikaisu: Voit pyytää virheellisten tai epätarkkojen henkilötietojen oikaisua tai täydentämistä.

·

Poistaminen: Voit vaatia henkilötietojesi poistamista.

·

Rajoittaminen: Voit vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista.

·

Vastustaminen: Voit vastustaa sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä erityiseen
tilanteeseesi liittyvällä perusteella siltä osin kuin henkilötietojesi käsittelyperusteena on
oikeutettu etumme;

·

Tietojen siirtäminen: Sinulla on oikeus saada henkilötietosi koneluettavassa muodossa ja
oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle edellyttäen, että olet itse toimittanut
kyseiset henkilötiedot meille, käsittelemme kyseisiä henkilötietoja sopimuksen perusteella ja
käsittely suoritetaan automaattisesti.

Sinun tulee esittää yllä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntösi meille tämän
tietosuojaselosteen Yhteydenotot -kohdan mukaisesti. Saatamme pyytää sinulta lisätietoja
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henkilöllisyytesi vahvistamiseksi ja varmistaaksemme, että sinulla on oikeus saada pääsy tietoihisi tai
käyttää muita oikeuksiasi. Tämä on asianmukainen suojatoimi, jolla varmistamme, että henkilötietoja
ei luovuteta henkilölle, jolla ei ole oikeutta saada niitä.
Niissä tilanteissa, joissa tietojesi käsittely perustuu antamaasi suostumukseen, sinulla on oikeus
peruuttaa suostumuksesi tällaiseen käsittelyyn milloin tahansa. Peruuttaaksesi suostumuksesi, ota
meihin yhteyttä yllä ilmoitettuja yhteystietoja käyttäen. Saatuamme ilmoituksesi suostumuksesi
peruuttamisesta lopetamme tietojesi käsittelyn kyseiseen tarkoitukseen, jollei meillä ole muuta
oikeusperustaa tietojen käsittelyyn.
Sinun ei tarvitse suorittaa maksua saadaksesi pääsyn tietoihisi tai käyttääksesi muita oikeuksiasi.
Voimme kuitenkin periä kohtuullisen maksun pyyntösi toteuttamisesta, jos pyyntö on ilmeisen
perusteeton tai kohtuuton. Vaihtoehtoisesti voimme kieltäytyä pyynnöstä.
Sinulla on myös aina oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen EU:n
jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa asuinpaikkasi tai työpaikkasi sijaitsee, mikäli katsot, että
emme ole käsitelleet henkilötietojasi soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Kunnioitamme henkilötietojesi luottamuksellisuutta. Manuaalista aineistoa säilytetään lukitussa
tilassa, jonne on pääsy vain nimetyillä henkilöillä. Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu
ja talletettu palomuurein ja salasanoin suojattuun tietokantaan ja tallennettu tietojärjestelmäämme,
johon on rajattu pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja työtehtäviensä
hoitamiseksi. Kyseisillä henkilöillä on käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat.
Salaamme yhtiömme ulkopuolelle lähetettävät henkilötiedot.

Tietoa evästeistä ja vastaavista teknologioista
“Eväste” on yleisesti käytetty pieni tekstitiedosto, jonka internetselain tallentaa tietokoneellesi tai
muulle päätelaitteellesi, kun vierailet verkkosivulla. Selain lähettää tiedon vierailustasi takaisin
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verkkosivulle, kun vierailet siellä uudestaan. Kaikki nykyaikaiset verkkosivut käyttävät evästeitä
tarjotakseen sinulle personoidumman selainkokemuksen.
Kukin eväste on erikseen asetettu kullekin päätelaitteellesi ja evästeitä voi lukea ainoastaan sillä
palvelimella, jolla eväste on asetettu. Koska eväste on sidottu selaimeen, eikä lähtökohtaisesti ole
jaettavissa eri selainten tai laitteiden välillä (ellei jokin selain, lisäosa tai muu sovellus erikseen
mahdollista tätä), evästeiden hallinnoimiseksi tekemät valintasi soveltuvat lähtökohtaisesti vain
kyseiseen yksittäiseen selaimeen. Eväste ei voi ajaa ohjelmistoja, eikä sitä voida käyttää virusten tai
muun haitallisen koodin toimittamiseen, eikä vahingoittamaan päätelaitettasi tai tiedostojasi.
Yksittäistä käyttäjää ei voida tunnistaa pelkästään evästeen tai vastaavien teknologioiden käytön
kautta.

Yhteydenotot
Kaikki yllä mainittujen oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä
tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse yhteyshenkilöllemme Katri
Kukkoselle osoitteeseen info@keliber.fi. Voit myös ottaa yhteyttä kirjallisesti osoitteeseen Keliber
Oy, Ristirannankatu 1, 67100 Kokkola.
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