Tietosuojaseloste
(Yleinen tietosuoja-asetus (EU) 2016/679, 12 artikla)
Rekisterinpitäjä
LPOnet Osk Anl
Linnunrata 6
07900 Loviisa
vaihde: 019 505 81
y-tunnus 0129056-4
Yhteyshenkilö/tietosuojavastaava
Jani Alho, tietosuojavastaava
puh. 019 505 81 (LPOnet:n vaihde)
tietosuoja@lponet.fi
Rekisterin nimi
LPOnet:n suoramarkkinointirekisteri
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste
Rekisteritietoja voidaan käyttää LPOnet:n ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien
yhtiöiden sekä sen osakkuusyhtiöiden ja yhteistyökumppaneiden suoramainontaan,
etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin, mielipide- tai markkinatutkimukseen, tai
muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin. Rekisterin tiedot käsitellään
ensisijaisesti sisäisesti LPOnet:ssä.
Rekisterin tietosisältö
Rekisterissä voi olla kaikki tai osa ao.tiedoista:
Rekisteröidyn henkilön ja/ tai yrityksen nimi, ikä tai syntymävuosi, sukupuoli, äidinkieli, arvo
tai ammatti, postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumerot, tiedot suoramarkkinointiluvista
ja -kielloista, toivotut yhteydenpitomuodot, yksi rekisteröityä koskeva muu tunnistetieto,
tietojen muutostiedot sekä seuranta ko. henkilöiden kanssa sovituista asioista.

Rekisteritietojen tietolähde
Henkilötietoja kerätään osallistuttaessa LPOnet:n erilaisiin markkinointikilpailuihin tai arpajaisiin, markkinointikampanjoihin, tutkimuksiin ja kyselyihin tai muihin vastaaviin sekä
muutoin suoraan rekisteröidyltä itseltään. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös
LPOnet:n asiakasrekisteristä, LPOnet:n kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden
rekistereistä, Postin, Maanmittauslaitoksen ja Väestörekisterikeskuksen osoitepalvelusta,
ASML Suomen Asiakkuusmarkkinointiliiton ylläpitämästä kieltorekisteristä sekä muista
vastaavista julkisista ja yksityisistä rekistereistä.

Tietojen luovutus
Rekisteriä ei ensisijaisesti luovuteta. LPOnet voi kuitenkin luovuttaa henkilötietoja
voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa esim. viranomaisille.
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, mikäli se ei ole tarpeellista, esim. palvelun
teknisen toteuttamisen vuoksi. Mikäli tietoja siirretään, LPOnet huolehtii tietosuojan
riittävästä tasosta lain edellyttämällä tavalla.
Asiakasrekisterin luottamuksellisuus
Manuaaliset aineistot säilytetään luottamuksellisina LPOnet:n lukituissa tiloissa ja tilapäisesti
henkilöstön valvomina listoina. Rekisteriin pääsevillä henkilöillä on vaitiolovelvollisuus liittyen
kaikkiin rekisterin tietoihin. Rekisteri on tarkoitettu vain LPOnet:n sisäiseen käyttöön.
ATK:lla käsiteltävät tiedot säilytetään LPOnet:n suojatulla tietoverkkolevyllä ja/tai LPOnet:n
suojatuissa tietokoneissa. Rekisteriin pääsevillä henkilöillä on vaitiolovelvollisuus liittyen
kaikkiin rekisterin tietoihin. Viestintäverkkojen suojauksessa noudatetaan sähköisen
viestinnän tietosuojalakia ja Viestintäviraston määräyksiä. Rekisteri on tarkoitettu vain
LPOnet:n sisäiseen käyttöön.
Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia
tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja
mielipidetutkimuksia.
Kieltoilmoitukset tulee lähettää osoitteeseen asiakaspalvelu@lponet.fi

