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Rekisterinpitäjä: Jopia Oy, Y-tunnus: 2785272-1
Äyritie 8 E, 01510 Vantaa
010 5049990, pia.brusin@jopia.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä 
koskevissa asioissa:

Tietosuojavastaava
Pia Brusin
0105049990, pia.brusin@jopia.fi

Rekisterin nimi: Jopia Oy:n asiakkaiden / potentiaalisten asiakkaiden 
tietosuojaseloste

Henkilötietojen käsittelyn 
tarkoitus:

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on Jopia Oy:n 
asiakkaiden ja työnhakijoiden yhteen saattaminen. Jopia Oy:n 
yritysasiakkaiden/potentiaalisten asiakkaiden henkilötietoja 
käytetään asiakassuhteen luomiseen ja ylläpitoon sekä Jopia 
Oy:n liiketoiminnan suunnitteluun, palveluiden ja tuotteiden 
kehittämiseen tai siihen liittyvään mainontaan markkinointiin ja 
suoramarkkinointiin. Lisäksi henkilötietoja käsitellään 
asiakasviestinnän tarkoituksiin, joita toteutetaan sähköisesti ja 
kohdennettuna. Yritysasiakkailla tarkoitetaan henkilöitä tai 
yrityksiä, jotka käyttävät rekisterinpitäjän tarjoamia palveluita. 
Rekisterin tietoja käsittelevät Jopia Oy:n henkilöstö. 
Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on oikeutettu etu 
yritysasiakkaiden/potentiaalisten asiakkaiden hoitamiseen sekä 
siihen liittyvien sopimussuhteiden täytäntöönpano. 

Rekisterin tietosisältö: Rekisterissä voidaan käsitellä seuraaviin ryhmiin sisältyviä 
rekisterin käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia tietoja: 
Rekisteriin kerätään yritysasiakkaiden /potentiaalisten 
asiakkaiden asiakassuhteen hoidon kannalta tarpeellisia tietoja. 
Asiakkaiden yhteyshenkilöiden nimi- ja yhteystiedot ja 
yhteydenottotavat samoin kuin markkinointitiedot kuten 
kampanjat tai tarjotut edut, tarjoukset sekä markkinointikiellot. 
Rekisteriin on dokumentoitu myös yritysasiakkaiden/
potentiaalisen asiakkaan ja Jopia Oy:n välinen yhteydenpito ja 
siihen liittyvä materiaali. Rekisterissä näkyvät yhteyshenkilön 
rooli yrityksessä, vastuualueet ja mielenkiinnon kohteet sekä 
annetut palautteet, reklamaatiot ja muut hyvää asiakashallintaa 
edistävät asiat.  

Nimi
Osoite
Sähköpostiosoite
Harrastukset
Puhelinnumero
Asiakkaiden osoite, yhteystiedot ja laskutustiedot
Henkilönalyyseihin ja henkilötestauksiin liittyvät tiedot
Yrityksen Nimi ja Y-tunnus
Yhteyshenkilön rooli yrityksessä
Reklamaatiot
Yhteydenpito, dokumentit ja tarjoukset



Käsittelyperuste: Sopimus
Oikeutetut edut

Kuvaus oikeutetuista 
eduista, joihin käsittely 
perustuu:

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on oikeutettu etu 
yritysasiakkaiden/potentiaalisten asiakkaiden hoitamiseen sekä 
siihen liittyvien sopimussuhteiden täytäntöönpano. 

Tietolähde: Rekisteröidyltä itseltä
Muusta lähteestä

Kuvaus tietolähteistä: Henkilötietoja kerätään yritysasiakkaalta /potentiaaliliselta 
asiakkaalta itseltään, erilaisista palveluista, joita rekisteröity 
käyttää, sekä markkinointitoimenpiteiden yhteydessä mm. 
messut, tapahtumat. Samoin tietoja voidaan kerätään 
kaupparekisteristä sekä yrityksiltä ja viranomaisilta, jotka 
tarjoavat henkilötietoja koskevia palveluja. 

Onko henkilötiedot 
annettava ja antamatta 
jättämisen seuraukset:

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on 
yritysasiakkaiden/potentiaalisten asiakkaiden hoitamiseen  
oikeutettu etu sekä siihen liittyvien sopimussuhteiden 
täytäntöönpano.

Henkilötietojen 
säilytysaika:

Jopia Oy käsittelee henkilötietoja asiakassuhteen 
voimassaoloajan tai niin kauan kuin se on tarpeen tässä 
tietosuojaselosteessa määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi 
tai kunnes rekisteröity vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Siirretäänkö rekisterin 
tietoja EU:n tai ETA:n 
ulkopuolelle:

Ei

Tehdäänkö tietojen 
perusteella automaattisia 
päätöksiä:

Ei

Vastustamisoikeus: Henkilöllä on oikeus pyytää ja tarkistaa, mitä tietoja rekisteriin on 
hänestä tallennettu. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia 
rekisterinpitäjää oikaisemaan, poistamaan tai täydentämään 
rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, 
tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto. 
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää henkilötietojen käsittelyn 
rajoittamista sekä vastustaa henkilötietojen käsittelyä 
sovellettavan tietolainsäädännön rajoissa ja mukaisesti. 
Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojensa käsittelyä 
ottamalla yhteyttä Jopia Oy:n.

Rekisteröidyn muut 
oikeudet:

Oikeus tietojen oikaisemiseen
Oikeus tietojen poistamiseen
Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Kuinka rekisteröity voi 
käyttää oikeuksiaan:

Tarkastuspyyntö tai vastustusilmoitus tulee lähettää kirjallisesti 
ja allekirjoitettuina osoitteella, Jopia Oy, Pia Brusin, Äyritie 8 E, 
01510 Vantaa tai sähköpostitse osoitteeseen: 
tietosuoja@jopia.fi. Jopia Oy saattaa pyytää sinua 
tunnistautumaan ennen pyynnön hyväksymistä.

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, erityisesti siinä 
jäsenvaltiossa, jossa hänen vakinainen asuinpaikkansa tai työpaikkansa on taikka jossa 
väitetty rikkominen on tapahtunut, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen 



käsittelyssä rikotaan tietosuoja-asetusta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta muita hallinnollisia 
muutoksenhakukeinoja tai oikeussuojakeinoja. 


