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Rekisterinpitäjä 
Marckwort Oy 
Y-tunnus: 0111308-2 
marckwort@marckwort.fi  
Osoite: Keilaranta 17 C, 02150 Espoo 
Puhelin: 020 7353320 
 
 
Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa 
Annette Marckwort-Lindgren, TJ, annette@marckwort.fi  
 
Rekisterin nimi ja rekisteröidyt 
Marckwort Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri sekä kurssirekisteri 
Käsittelemme rekisterissä asiakkaidemme sekä potentiaalisten asiakkaidemme ja näiden 
edustajien henkilötietoja. 
 
Miten käytämme henkilötietojasi 
Tietoja käytetään asiakassuhteen hoitoon, asiakasviestintään sekä markkinointitarkoituksiin.  
Käsittelyperusteemme on markkinoinnin osalta oikeutettu etu ja asiakassuhteen hoidon osalta 
sinun ja meidän välisemme sopimuksen täytäntöönpano. Lähetämme sinulle myös suostumuksesi 
perusteella sähköisiä suoramarkkinointiviestejä. 
Keräämme, säilytämme ja käsittelemme henkilötietoja vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin. 
 
Mitä henkilötietoja keräämme? 
Rekisteröidystä voidaan tallentaa seuraavan kaltaisia tietoja: 

Nimi 

Yritys 

Puhelinnumero 

Sähköpostiosoite 

Titteli 

Osoitetiedot 

Tilaus-, laskutus- ja toimitustiedot 

Evästeiden kautta kerättävät tiedot 

Mitä asiantuntijamateriaaliamme olet tilannut 

Muut asiakassuhteeseen tai koulutukseen osallistumiseen liittyvät tiedot 

 
Rekisterin tietolähteet 
Keräämme sinua koskevia henkilötietoja pääasiassa sinulta itseltäsi yhteydenottojen yhteydessä 
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tai myöhemmin palveluidemme käytön yhteydessä. Keräämme tietoja myös järjestämistämme 
tapahtumista ja koulutuksista. Saatamme kerätä asiakkaita koskevia tietoja myös julkisista 
lähteistä tai rekistereistä. 
Keräämme Google Analytics-palvelun avulla verkkosivustomme kävijätietoa, jotta voisimme 
analysoida ja kehittää sivustoamme entistäkin paremmaksi ja kohdentaa sivustomme kävijöille 
relevanttia markkinointia. Tiedot tallentuvat automaattisesti rekisteriin käyttäjän jättäessä tiedot 
verkkosivuillamme tai käyttäessään www.marckwort.fi -palvelua. 
 
Millä perusteella käsittelemme tietojasi? 
Huolehdimme siitä, että meillä on aina lain edellyttämä peruste henkilötietojesi käsittelemiselle. 
Käsittelemme tietoja sopimusten täyttämiseksi ja valmistelemiseksi (esim. palveluidemme 
tuottaminen ja toimittaminen, asiakashallinta, asiakaspalautteen käsittely) sekä oikeutetun 
etumme perusteella (esim. suoramarkkinointi asiakkaillemme ja palveluidemme tuotekehitys). 
Suostumuksellasi saatamme käyttää sähköpostiosoitettasi uutis- ja markkinointikirjeiden 
lähettämiseen tai käsitellä suostumuksesi perusteella muita tietojasi. Mikäli käsittelemme tietojasi 
vain suostumuksen perusteella, voit peruuttaa antamasi suostumuksen milloin tahansa. 
 
Tietojen luovutus 
Tietojasi ei luovuteta kolmannelle osapuolelle markkinointitarkoituksiin. 
Tietojasi saatetaan luovuttaa luottamuksellisesti yhteistyökumppaneillemme tai 
alihankkijoillemme, jotka käsittelevät henkilötietoja kirjallisen toimeksiantosopimuksen nojalla. 
Tällaisia ovat esimerkiksi tietojen tallentamiseen tarkoitetut konesali- ja pilvipalvelut, 
käyttämiemme IT-järjestelmien toimittajat sekä myynnin ja markkinoinnin tueksi ostetut ulkoiset 
palvelut. 
Alihankkijamme ja yhteistyökumppanimme käsittelevät henkilötietoja sovitulla tavalla, kirjallisten 
ohjeidemme mukaisesti ja vain sovittujen, lainmukaisten tarkoitusten edistämiseksi. 
Joidenkin palvelujemme osalta käytämme ulkoisia palveluntarjoajia tai alustoja 
koulutusmateriaalien jakamiseen ja keskusteluun. Tällaisessa tapauksessa voimme luovuttaa 
tarvittavat tietosi, kuten nimesi ja sähköpostiosoitteesi palveluntarjoajalle. 
 
Siirretäänkö tietojasi EU:n tai ETA:n ulkopuolelle? 
Tietoja voidaan siirtää EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle henkilötietolain sallimalla 
tavalla. 
 
Kauanko henkilötietojasi säilytetään? 
Säilytämme henkilötietojasi vain niin kauan, kun se on tarpeen tässä selosteessa määriteltyjen 
käyttötarkoitusten toteuttamiseksi. Vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot hävitämme 
asiaankuuluvalla tavalla. 
Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen 
velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa koskevien vastuiden toteuttamiseksi. Tarpeettomat tiedot 
poistetaan säännönmukaisesti. 
 
Rekisteröidyn oikeudet 
Sinulla on oikeus milloin tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä 
suoramarkkinointitarkoituksiin. Jokaisessa Marckwort Oy:n lähettämässä suorasähköpostissa on 
lainmukainen linkki, josta voit halutessasi estää suorapostitukset sähköpostiisi jatkossa. 
Lisäksi sinulla on oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa: 
 



• saada tieto henkilötietojesi käsittelystä; 

• saada pääsy omiin tietoihisi ja tarkastaa itseäsi koskevat käsittelemämme 

henkilötiedot; 

• vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä; 

• vaatia henkilötietojesi poistamista; 

• peruuttaa suostumuksesi ja vastustaa henkilötietojesi käsittelyä siltä osin, kuin 

henkilötietojesi käsittely perustuu antamaasi suostumukseen; 

• vastustaa henkilötietojesi käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi 

liittyvällä perusteella siltä osin kuin henkilötietojesi käsittelyperusteena on 

oikeutettu etumme; 

• vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista. 

 
Voimme pyytää sinua tarkentamaan pyyntöäsi ja varmentamaan henkilöllisyytesi ennen pyynnön 
käsittelemistä. Voimme kieltäytyä pyyntösi toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä 
perusteella. 
 
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. 
 
Sinun tulee lähettää oikeuksiasi koskevat pyynnöt sähköpostitse osoitteeseen: 
marckwort@marckwort.fi. Marckwort Oy vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön 
esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa. 
 
Tietosuojaselosteen muuttaminen 
Pyrimme jatkuvasti kehittämään palvelujamme ja siksi pidätämme oikeuden muuttaa tätä 
tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä tällä sivulla. 
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