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Rakennus4 Oy

Tietosuoja- ja rekisteriseloste
Rakennus4 Oy tallentaa ja käsittelee henkilötietoja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen
(GDPR, 2016/679) sekä nykyisen henkilötietolain (523/1999) mukaisesti.

1. Rekisterinpitäjä
Rakennus Oy
Sileesuonkatu 32
33330 Tampere
Y-tunnus: 2936773-8
www.rakennus4.fi

2. Rekisteristä vastaavan yhteystiedot
Jari Takaluoma
jari.takaluoma@rakennus4.fi
p. 040 748 9301

3. Rekisterin nimi
Rakennus4 Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri.

4. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot (”Rekisteröidyt”):


Yrityksen ja/tai henkilön yhteystiedot ja perustiedot (esim. nimi, yhteystiedot,
sähköposti, osoite, yritys) esimerkiksi yhteydenottoa, laskutusta tai
tavarantoimitusta varten sekä tarvittaessa yleisesti saatavilla olevat
luokittelutiedot ja tiedot markkinoinnin luvista ja kielloista.



Henkilöiden itsensä antamat luokittelutiedot ja toimenkuvatiedot, muut
asiakkaan suostumuksella kerättävät tiedot



Tallennamme rekisteriimme myös tiedot, jotka yhteydenottaja toimittanut
yhteydenottolomakkeella verkkosivustomme tai palvelun alasivujen tai alidomainien kautta, tai sähköpostilla.
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Markkinointia varten tarvittavat luokittelu- (esim. titteli, toimiala, kiinnostuksen
kohteet) ja yhteystiedot

Arkaluonteisiksi katsottavien tietojen käsittely tapahtuu ainoastaan Rekisteröidyn
nimenomaisella suostumuksella.

5. Rekisterin käyttötarkoitus
Rekisteriä käytetään olemassa olevia asetuksia ja lakeja noudattaen asiakassuhteen
hoitamiseen ja kehittämiseen, Palvelun tuottamiseen ja kehittämiseen, Palvelusta ja
tuotteista tiedottamiseen ja viestimiseen, sekä laskuttamiseen.
Markkinointirekisterin tietoja käytetään viestintään sekä digitaaliseen B2Bsuoramarkkinointiin, perustuen vastaanottajan vastuualueeseen yrityksessään sekä
yrityksen toimialaan.

6. Rekisterin tietolähteet


Rakennus4:n asiakasrekisteri ja verkkosivut



Julkiset verkkosivut ja verkkopalvelut, mukaan lukien esim. Facebook ja muut
sosiaalisen median lähteet



Asiakkaan itsensä täydentämät tiedot



Yhteistyökumppaneiden kautta saadut yhteystiedot, mikäli yhteistyökumppani
on saanut luvan kontaktilta yhteystietojen siirtoon



Messut ja muut tapahtumat

7. Tietojen luovutus
Tietoja luovutetaan tarvittaessa Rakennus4:n yhteistyökumppaneille perustellusta
syystä.
Palvelumme laadun varmistamiseksi saatamme luovuttaa tietoja teknisille
yhteistyökumppaneillemme, jotka käsittelevät tietojasi ainoastaan Palvelun
toimittamisen vaatimissa rajoissa. Yhteistyökumppanimme eivät luovuta tietoja
kolmansille osapuolille.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Rakennus4 Oy voi käyttää henkilötietojen käsittelyssä myös muita palveluntarjoajia,
jotka sijaitsevat Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.
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Henkilötietoihin ei anneta pääsyä enempää kuin on välttämätöntä palveluiden
toteuttamiseksi. Henkilötietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen
ulkopuolelle perustuu aina voimassaolevaan henkilötietojen käsittelyä koskevaan
lainsäädäntöön ja toteutetaan kyseisen lainsäädännön mukaisesti.

9. Rekisterin suojaus
Rakennus4 Oy:n rekisterin tietoturvallisuus sekä henkilötietojen luottamuksellisuus,
eheys ja käytettävyys varmistetaan tarkoituksenmukaisin teknisin ja hallinnollisin
toimenpitein. Rekisterin käyttäjiä ja työntekijöitä sitoo salassapito- ja
vaitiolovelvollisuus.

10. Evästeet
Internet-sivustollamme (www.rakennus4.fi) käytetään evästeitä. Eväste (cookie) on
sivuston pieni, käyttäjän omalle tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä
tekstitiedosto. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja.
Evästeitä käytetään parhaan mahdollisen käyttökokemuksen takaamiseksi sekä
tilastoimme sivujen näyttö- ja kävijämääriä sekä käyttäjän käyttäytymistä sekä
selaintyypin palvelussa parantaaksemme palveluamme.
Käyttämällä Internet-sivustoamme, käyttäjä hyväksyy evästeiden tallentamisen
käyttäjän laitteelle.
Useimmissa selaimissa evästeet vastaanotetaan automaattisesti, mutta useimmissa
selaimissa asetuksia voi muuttaa siten, etteivät ne hyväksy evästeitä tai selain antaa
valintamahdollisuuden. Evästeet voidaan sulkea pois myös selaimen
turvallisuusasetuksista. Se kuitenkin merkitsee, että monien selainten toimivuus
rajoittuu. Ota huomioon, että suljettaessa evästeet pois, Internet-sivustomme ei toimi
tarkoitetulla tavalla.

11. Sosiaalisen median liitännäiset ja muut ulkoiset palvelut
Rakennus Oy:n Internet-sivustoilla voi olla linkkejä kolmannen osapuolen
verkkosivustoihin sekä niin sanottuja sosiaalisen median liitännäisiä (esim.
Facebookin yhteisöliitännäisiä) tai sivuston käyttöön liittyvää analytiikkapalveluja
(esim. Google Analytics). Sosiaalisen median liitännäisten käyttäminen tai
analytiikkapalvelut voivat lähettää tunnistettavaa tietoa kyseisille palveluntarjoajille.
Liitännäisen avatessa käyttäjä saattaa sallia kolmansien osapuolten Internet-sivujen
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evästeiden tallentumisen tietokoneellesi, jolloin näiden hallinnoijat voivat seurata
sivun käyttöä, mikäli käyttäjä on kirjautunut kyseisen palveluntarjoajan sosiaaliseen
mediaan. Tällaisilla sivustoilla oleviin kolmannen osapuolen tarjoamiin palveluihin tai
kolmannen osapuolen välittämiin sovelluksiin sovelletaan kolmannen osapuolen
yksityisyys-, käyttö- ja muita ehtoja. Rakennus4 Oy:lla ei ole määräysvaltaa tällaisiin
kolmansien osapuolten Internet-sivuihin, eikä Rakennus4 Oy ole vastuussa mistään
niillä julkaistusta materiaalista tai niiden käytöstä.

12. Suoramarkkinointi ja asiakassuhdeviestintä
Asiakas voi saada asiakassuhteen hoitamiseksi tarpeellista asiakassuhdeviestintää ja
kohdennettua markkinointia.

13. Rekisteröidyn oikeudet ja yhteydenotot
Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä tietoja
olemme sinusta keränneet. Sinulla on oikeus lain sallimissa puitteissa vaatia
virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon korjaamista
tai poistamista. Voit myös kieltää Rakennus4 Oy;tä käsittelemästä itseäsi koskevia
tietoja suoramarkkinointiin ottamalla yhteyttä Rekisteristä vastaavaan.
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