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Tietosuojaseloste – Asiakas- ja markkinointirekisteri 

Henkilötietolain (523/1999) 10 § ja 24 § mukainen tietosuojaseloste. 

Rekisterinpitäjä 

Tres Hombres Consulting Group Oy  

Y-2417376-6 

Niemenkatu 73, 15140 Lahti 

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa 

Kari-Matti Sahala 

Niemenkatu 73, 15140 Lahti 

040 822 1097 

kari-matti.sahala@trescon.fi 

Rekisterin nimi 

Tres Hombres Consulting Group Oy (trescon.fi™) - Asiakas- ja markkinointirekisteri 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

Rekisterissä olevia henkilötietoja käytetään seuraaviin tarkoituksiin: 

• asiakassuhteen hoitamiseen 

• palveluiden tuottamiseen ja kehittämiseen 

• markkinointiin ja asiakasviestintään 

• rekisterinpitäjän toiminnan kehittämiseen, suunnitteluun ja analysointiin 

Rekisteritietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin. 

Rekisterin tietosisältö 

Rekisteri koostetaan rekisterinpitäjän olemassa olevaista sekä potentiaalisista asiakkaista, yhteis-

työkumppaneista, alihankkijoista ja kilpailijoista. Rekisterissä ylläpidetään rekisteröidystä seuraavia 

henkilötietoja: 

• etu- ja sukunimi 

• sähköpostiosoite 

• puhelinnumero 

• organisaatio ja asema 

• organisaation osoite- ja laskutustiedot 

• suoramarkkinointiluvat ja -kiellot 

• tiedot organisaatiota koskevista tarjouspyynnöistä ja tarjouksista 

• tiedot organisaatiota koskevista tilauksista ja toimituksista 

• tiedot organisaatiota koskevasta markkinointiviestinnästä ja muista kontakteista 
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Säännönmukaiset tietolähteet 

Rekisterin tietoja kerätään rekisteröidyiltä itseltään, yleisesti saatavilla olevista tietolähteistä sekä 

julkisista ja yksityisistä rekistereistä. 

Säännönmukaiset tietojen luovutukset 

Rekisterinpitäjä ei luovuta rekisteröityjen tietoja ulkopuolisille. 

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 

Rekisterin suojauksen periaatteet 

Rekisteröidyt henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterin sisältämät tiedot on tallen-

nettu rekisterinpitäjän salasanoin suojattuun sähköiseen järjestelmään, jonne on pääsy ainoastaan 

niillä tietyillä, ennalta määritellyillä rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvilla tai sen lukuun toimi-

villa henkilöillä, joille pääsy järjestelmään on työtehtävien tai muun vastaavan syyn vuoksi tarpeen. 

Tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla tekni-

sillä toimenpiteillä. Rekisteritietoja käsittelevät henkilöt ovat salassapitovelvollisuuden alaisia. 

Tietojen tarkastusoikeus ja korjaaminen 

Rekisteröidyllä on henkilötietoja koskevan asetuksen mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä kos-

kevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Rekisteröidyllä on lisäksi asetuksen mukaisesti oikeus 

vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Tietojen korjauspyynnössä on yksilöitävä 

korjattava virhe ja ilmoitettava korjatut tiedot. Kirjallinen korjauspyyntö on lähetettävä yllä maini-

tulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. 

Tietojen poistaminen 

Rekisteröityjä tietoja voidaan poistaa rekisteröidyn vaatimuksesta tai jos asiallista asiayhteyttä ei 

enää ole. 

Kielto-oikeus 

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa ja muuta 

markkinointia varten. 

Muutoshistoria 

Tähän tietosuojaselosteeseen voidaan tehdä muutoksia ilman etukäteisilmoitusta. Kulloinkin voi-

massa oleva päivätty seloste sekä sen aiemmat versiot ovat saatavissa rekisterinpitäjältä. 
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