
 

Perlacon Oy:n markkinointirekisterin tietosuojaseloste 
 

1. Rekisterinpitäjä 
Perlacon Oy, Y-tunnus 2471887-7, Onkkaalantie 91, 36600 Pälkäne. 
 

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa 
Juha Koskinen, juha.koskinen@perlacon.fi, puh. 050 407 4855. 
 

3. Rekisterin nimi 
Perlacon Oy:n markkinointirekisteri. 
 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 
Markkinointirekisterissä ylläpidetään Perlaconin olemassa olevien ja mahdollisten 
asiakasyhteisöjen tietoja.  
 
Henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavissa käyttötarkoituksissa: 

• Markkinoinnin, viestinnän ja myynnin hoitaminen, kehittäminen, kohdentaminen ja 
seuranta. 

• Asiakassuhteen hoitaminen ja ylläpitäminen. 
• Asiakassuhteen analysointi, ryhmittely ja raportointi sekä muut 

kokonaisasiakkuuden ja Perlaconin liiketoiminnan kehittämiseen liittyvät 
tarkoitukset. 

• Asiakaspalautteen kerääminen ja käsittely. 
• Markkinatutkimuksen ja mielipidekyselyiden toteuttaminen. 

 
5. Rekisterin tietosisältö 

Henkilötiedoista rekisteriin tallennetaan vain sellaiset tiedot, jotka ovat oleellisia tietojen 
jatkokäsittelyn kannalta. Tallennettavien tietojen laatu ja määrä ei ole laajamittaista, joten 
Perlacon Oy:llä ole nimetty erillistä tietosuojavaltuutettua. 
 
Rekisteriin voidaan tallentaa muun muassa seuraavanlaisia tietoja: 

• Yhteyshenkilöiden nimet, työtehtävät ja yhteystiedot (osoite, puhelin, sähköposti) 
• Yhteisön tiedot (nimi, osoite ja julkiset luokitustiedot) 

 
6. Säännönmukaiset tietolähteet 

Tietoja saadaan ensisijaisesti seuraavista lähteistä: 
• Perlacon.fi -sivuilla käyttäjien vapaaehtoisesti antamat tiedot 
• Julkiset tietolähteet, kuten internet sivut 

 
7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto Euroopan unionin tai 

Euroopan talousalueen ulkopuolelle 
Rekisterin sisältämiä tietoja ei luovuteta yrityksen ulkopuolelle. 
 
Henkilötietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 
 

8. Rekisteröityjen tietojen käytön ja suojaamisen yleiset periaatteet 
Digitaalisen aineiston käyttöoikeudet (käyttäjätunnus ja salasana) annetaan vain niille 
henkilöille, joiden työtehtäviin asiakkaan tietojen ylläpitäminen olennaisena osana kuuluu. 
 
Ulkopuolisten pääsy digitaaliseen aineistoon estetään yleisesti päteviksi tunnustetuilla 
teknisillä tietoturvaa parantavilla keinoilla 
 



Rekisteristä ei muodosteta manuaalista aineistoa. 
 

9. Tarkastusoikeus 
Rekisteröidyllä on oikeuta tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja on tallennettu Perlaconin 
rekisteriin. Tarkastuspyyntö tehdään kirjallisesti tai muulla varmennetulla tavalla ja 
osoitetaan rekisterinpitäjälle. Rekisteröidyn henkilöllisyys tarkastetaan ennen tietojen 
antamista. Tarkastusoikeus voidaan evätä laissa säädetyin perustein. Tarkastusoikeuden 
käyttäminen on maksutonta kerran vuodessa toteutettuna. 
  

10. Tiedon korjaaminen 
Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn 
vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn 
tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto. 
 

11. Kielto-oikeus  
Henkilö voi kieltää Perlaconia sähköisen viestinnän tietosuojalain 27 §:n mukaisesti 
käsittelemästä itseään koskevia tietoja suoramarkkinoinnin tarkoituksiin ilmoittamalla 
muutoksista sähköpostitse osoitteeseen asiakas@perlacon.fi tai toimimalla sähköisessä 
markkinointiviestissä muuten ilmoitetulla tavalla. 


