
Rekisteri ja tietosuojaseloste 

Tämä on ASX Systems Oy:n EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja 

tietosuojaseloste. Laadittu 17.08.2022.  

 

1. Rekisterinpitäjä 

Nimi: ASX Systems Oy 

Y-tunnus: (2412091-2), 

Osoite: Kurssitie 2, 61600 Jalasjärvi 

Sähköpostiosoite: hermanni.takala@asxsystems.fi  

 

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö 

Hermanni Takala, 040 4103768, hermanni.takala@asxsystems.fi 

 

3. ASX Systems Oy:n EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja 

tietosuojaseloste 

ASX Systems Oy:n henkilötietojen käsittelyä markkinoinnissa ja asiakas- ja sidosryhmäsuhteissa koskeva 

henkilörekisteri. 

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteiden hoitaminen, yhteydenpito ja esimerkiksi 

erilaisten kyselyiden tekeminen. Henkilötietoja käytetään yrityksen viestintään, markkinointiin ja myyntiin. 

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on rekisterinpitäjälle kuuluva oikeutettu etu käsitellä tietoja ja 

viestiä sidosryhmien yhteyshenkilöille heidän vastuualueeseensa liittyvistä asioista. 

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyiltä itseltään ja julkisista lähteistä, kuten internetistä yritysten julkisilta 

verkkosivuilta, verkon yhteisöpalveluista tai muista vastaavista rekistereistä tietosuojalainsäädännön 

mukaisesti. 

 

5. Rekisterin tietosisältö 

Rekisterissä käsitellään seuraavia henkilötietoja: 

• yhteystiedot, kuten nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero 

• työtehtävään liittyvät tiedot, kuten yritys/organisaatio, tehtävänimike ja vastuualue 

• www-sivustojen osoitteet, verkkoyhteyden IP-osoite 

• tapahtumatiedot, kuten rekisteröidyn osallistuminen tilaisuuksiin 

• tiedot rekisteröidyn käyttämistä markkinoinnin sisällöistä, kuten viestien avaus- ja 

klikkaustiedot 



• tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja 

tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot 

 

6. Henkilötietojen luovuttaminen 

Viranomaisille henkilötietoja luovutetaan voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa 

rajoissa. 

ASX Systems Oy voi käyttää tietojen käsittelyssä erilaisten kolmansien osapuolten palveluja esimerkiksi 

tarjoamiensa palveluiden tuottamiseksi. ASX Systems Oy varmistaa tietojen lainmukaisen käsittelyn 

sopimusjärjestelyin sekä ohjeistamalla kolmansia osapuolia tietojen käsittelystä. Nämä kolmannet 

osapuolet käsittelevät tietoja ainoastaan ASX Systems Oy:n toimeksiannosta ja lukuun. 

 

7. Rekisterin suojauksen periaatteet 

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan 

asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja 

digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja 

tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja 

käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. 

 

8. Henkilötietojen säilytysaika 

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä on tarpeen säilyttää sen tarkoituksen täyttämiseksi, jota 

varten ne on kerätty tämän tietosuojaselosteen mukaisesti. Lisäksi rekisterinpitäjä toteuttaa kaikki 

mahdolliset kohtuulliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että käsittelyn tarkoituksiin nähden epätarkat, 

virheelliset tai vanhentuneet henkilötiedot poistetaan tai oikaistaan. 

 

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista 

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia 

mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa 

tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää sähköpostilla 

rekisterinpitäjälle osoitteeseen hermanni.takala@asxsystems.fi. Rekisteröidyn tulee esittää 

tarkastuspyynnössä tiedon etsimiseen tarpeelliset tiedot. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön 

esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Tarkastuspyynnön vastaus toimitetaan tarkastuspyynnön 

esittäneelle sähköpostitse, jollei rekisteröity pyydä lähettämään tietoja muulla tavoin. 

 

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet  

Oikeus tiedon korjaamiseen 

ASX Systems Oy huolehtii omien mahdollisuuksiensa mukaan käsittelemiensä henkilötietojen laadusta. ASX 

Systems Oy oikaisee, poistaa tai täydentää virheellisen tai tarpeettoman henkilötiedon oma-aloitteisesti tai 

rekisteröidyn vaatimuksesta. 



 

 

 

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen 

Rekisteröidyllä on oikeus siihen, että ASX Systems Oy rajoittaa käsittelyä, jos rekisteröity esimerkiksi kiistää 

henkilötietojen paikkansapitävyyden. Tällöin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi 

varmistaa niiden paikkansapitävyyden. 

Oikeus vaatia tietojen poistamista tai vastustaa tietojen käsittelyä 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojensa poistamista tai vastustaa niiden käsittelyä silloin kun se 

perustuu oikeutettuun etuun. Rekisteröidyllä on aina oikeus vastustaa suoramarkkinointia lähettämällä 

sähköpostia osoitteeseen hermanni.takala@asxsystems.fi 

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle 

Rekisteröity voi tehdä henkilötietojen käsittelystä valituksen valvovalle viranomaiselle, joka on 

tietosuojavaltuutettu. 

 

11. Evästeet 

ASX Systems kerää, käsittelee ja analysoi verkkosivustojensa käyttöön liittyviä tietoja.  

Käytämme evästeitä, jotta voimme toimittaa sinulle tuotteita ja palveluita, tarjota turvallisen 

verkkoympäristön, toteuttaa markkinointitoimia, mahdollistaa paremman asiakaskokemuksen verkossa, 

seurata verkkosivustomme analytiikkaa ja tarjota sinulle mahdollisimman kiinnostavaa sisältöä. Tietoja ei 

käytetä yksittäisten henkilöiden tunnistamiseen.  

Voit valita, hyväksytkö evästeiden käytön. Jos et hyväksy evästeiden käyttöä, voit käyttää verkkosivustoa, 

mutta tämä valinta saattaa rajoittaa sivuston ja palveluiden toiminnallisuutta.  

Välttämättömät  

• Elementor: Tätä evästettä käyttää verkkosivuston WordPress-teema. Sen avulla verkkosivuston 

omistaja voi toteuttaa tai muuttaa verkkosivuston sisältöä reaaliajassa.  

  

Kävijäseuranta ja analytiikka  

• _ga : Google Analyticsin asentama _ga-eväste laskee vierailija-, istunto- ja kampanjatiedot ja myös 

seuraa sivuston käyttöä sivuston analytiikkaraporttia varten. Eväste tallentaa tiedot anonyymisti ja 

määrittää satunnaisesti luodut numerot yksilöllisten vierailijoiden tunnistamiseksi.  

• _gid : Google Analyticsin asentama _gid-eväste tallentaa tietoja siitä, kuinka vierailijat käyttävät 

verkkosivustoa, ja luo samalla analytiikkaraportin verkkosivuston tehokkuudesta. Jotkut kerätyistä 

tiedoista sisältävät vierailijoiden määrän, niiden lähteen ja sivut, joilla he vierailevat nimettömänä.  

• _gat_gtag_UA_38511533_2 : Googlen asettama käyttäjien erottamiseen.  

 



12. Muutokset tietosuojakäytäntöön 

ASX Systems Oy voi tehdä muutoksia tähän tietosuojaselosteeseen ja siihen liittyviin tietoihin. ASX Systems 

Oy suosittelee, että rekisteröidyt käyvät katsomassa tätä tietosuojakäytäntöä säännöllisesti saadakseen 

tiedon siihen mahdollisesti tehdyistä muutoksista. 

 

SIVUA PÄIVITETTY VIIMEKSI 17.08.2022 

 


