
     TIETOSUOJASELOSTE 

    Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 § 
Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen 
täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 

Laatimispäivä  
1.11.2017 

 
 

1a 
Rekisterin- 
pitäjä 

Nimi 

Suomalais-Venäläinen kauppakamariyhdistys-SVKK ry 

Osoite 

Eteläranta 10, 00130 Helsinki 

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 

+358 10 439 1150 
 info(at)svkk.fi 
etunimi.sukunimi@svkk.fi   

2 
Yhteyshenki- 
lö rekisteriä 
koskevissa 
asioissa 

Nimi 

Petri Kekki 
Osoite 

Eteläranta 10, 00130 Helsinki 

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 

+358 50 555 2047, petri.kekki@svkk.fi 

3 
Rekisterin 
nimi 

Jäsen/asiakasrekisteri 

4 
Henkilötieto- 
jen käsittelyn 
tarkoitus 
 
 
 
 
 
 

Jäsenyyden sekä asiakkuuksien hoitaminen ja kauppakamarin palveluiden markkinointi 

 

 

 

5 
Rekisterin 
tietosisältö 

Etunimi, sukunimi, työnantaja, työsähköposti, työpuhelinnumero 

6 
Säännönmu- 
kaiset tieto- 
lähteet 

Tiedot on saatu rekisteröidyiltä itseltään, hänen työnantajaltaan sekä SVKK:n oman toiminnan 
perusteella 
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7 
Tietojen 
sään- 
nönmukaiset 
luovutukset 

 Jäsenrekisteriä myydään henkilötietolain 4.luvun 19§:n mukaisiin tarkoituksiin (suoramainonta ja -
markkinointi, markkinatutkimukset ym.) vain kauppakamarin jäsenyrityksille. 

8 
Tietojen 
siirto 
EU:n tai 
ETA:n 
ulkopuolelle 
 

Tietoja voidaan käyttää SVKK:n Venäjällä sijaitsevissa toimistoissa samoihin tarkoituksiin kuin 
kohdassa 4. on mainittu. 

9 
Rekisterin 
suojauksen 
periaatteet 

A Manuaalinen aineisto 

      

B ATK:lla käsiteltävät tiedot 

 Pilvipalvelu, käyttöoikeudet vain kauppakamarin työntekijöillä 
 
 Kauppakamarin työntekijöillä on pääsy tietokantaan rajoituksetta.  

10 
Tarkastus- 
oikeus 

Rekisteröidyllä on oikeus lain sallimissa puitteissa tarkastaa SVKK:n jäsen/asiakasrekisteriin 
tallennetut tietonsa. Pyyntö tulee tehdä kirjallisesti (myös sähköposti) 2. kohdassa mainitulle 
yhteyshenkilölle. 

11 
Oikeus vaatia 
tiedon 
korjaamista 
 

Rekisteröidyllä on oikeus lain sallimissa puitteissa vaatia virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai 
vanhentuneen henkilötiedon korjaamista tai poistamista.  

12 
Muut henkilö- 
tietojen käsit- 
telyyn liitty- 
vät oikeudet 
 

Jokaisessa lähettämässämme suorapostissa on linkki, josta vastaanottaja voi estää suorapostitukset 
jatkossa. Voit myös kieltää SVKK:a käsittelemästä itseäsi koskevia tietoja suoramarkkinointiin 
ilmoittamalla tästä kirjallisesti kohdassa kaksi mainittuun osoitteeseen tai lähettämällä sähköpostia 
osoitteeseen petri.kekki@svkk.fi  

 

Käytämme sivuillamme evästeitä (”cookies”). Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja 
siellä säilytettävä tekstitiedosto. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja.  

 



Evästeiden käytön ensisijaisena tarkoituksena on parantaa ja mukauttaa vierailijan käyttökokemusta 
sivustolla sekä analysoida ja parantaa sivuston toimivuutta ja sisältöä. Evästeiden avulla kerättyjä 
tietoja voidaan myös hyödyntää viestinnän ja markkinoinnin kohdentamisessa sekä 
markkinointitoimenpiteiden optimoinnissa. 

 

Vierailijaa ei voida tunnistaa pelkkien evästeiden avulla. Evästeiden avulla saatua tietoa voidaan 
kuitenkin liittää käyttäjältä mahdollisesti muussa yhteydessä saatuihin tietoihin, esimerkiksi käyttäjän 
täyttäessä lomakkeen sivustollamme.  

 

Evästeiden avulla kerätään seuraavanlaisia tietoja:  

- vierailijan IP-osoite  

- vierailun ajankohta  

- selatut sivut ja sivujen katseluajat  

- vierailijan selain  

 

Sivuillamme vierailevalla käyttäjällä on mahdollisuus koska tahansa estää evästeiden käyttö 
muuttamalla selaimensa asetuksia. Useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon 
poiskytkemisen ja jo tallennettujen evästeiden poistamisen. Evästeiden käytön estäminen saattaa 
vaikuttaa sivuston toiminnallisuuteen.  

 


