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Asiakasrekisteri etosuojaseloste 
Rekisterinpitäjällä on etosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. 
Tämä seloste täy ää informoin velvoi een.

1. Rekisterinpitäjä 

Inni Yh öt Oy (Y-tunnus 2897884-4)
Munkkisaarenpolku 1
48710 Kotka 
Yhteys edot rekisteriä koskevissa asioissa 
Inni Yh öt Oy Johanna Loikala 
0505957096
johanna@innijarjestys.fi

2. Rekisteröidyt 

Asiakkaat
Sähköpos listalle lii yneet käy äjät

3. Rekisterin pitämisen peruste ja käy ötarkoitus 

Rekisterin pitämisen peruste:
• Henkilö etoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella
• Henkilö etojan käsitellään suostumuksen perusteella

Henkilö etoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat: 
• asiakassuhteen ylläpito, hoitaminen ja palveluiden kehi äminen
• sähköinen edo aminen ja markkinoin

4. Rekisteriin tallenne avat henkilö edot

Rekisteri asiakkaista sisältää seuraavat edot: 
Yhteys edot

• nimi
• osoite
• sähköpos osoite
• puhelinnumero

Asiakas edot
• edot ostetuista tuo eista ja/ tai palveluista
• muut asiakassuhteen ylläpitoon sekä la uihin tuo eisiin ja/ tai palveluihin lii yvät edot

Rekisteri sähköpos listalle lii yneistä käy äjistä sisältää seuraavat edot:
• nimi
• sähköpos osoite
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5. Rekisteröidyn oikeudet 

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käy ämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoi eeseen 
johanna.loikala@innipalvelut.fi
Tarkastusoikeus 
Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilö edot.  
Oikeus etojen oikaisemiseen
Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puu eelliset edot.
Vastustamisoikeus 
Rekisteröity voi vastustaa henkilö etojen käsi elyä, mikäli kokee, e ä henkilö etoja on käsitelty 
lainvastaises .  
Suoramarkkinoin kielto 
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää etojen käy äminen suoramarkkinoin in. 
Poisto-oikeus 
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää etojen poistamista, jos etojen käsi ely ei ole tarpeen. Käsi elemme 
poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme edot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi etoja ei voida 
poistaa.  
On huomioitava, e ä rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistama a pyyde yä 

etoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säily ää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) 
määritellyn ajan (10 vuo a) mukaises . Tämän vuoksi kirjanpitoon lii yvää aineistoa ei voida poistaa ennen
määräajan umpeutumista.
Suostumuksen peruu aminen
Jos rekisteröityä koskeva henkilö etojen käsi ely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. 
asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruu aa suostumuksen.
Rekisteröity voi vali aa päätöksestä etosuojavaltuutetulle 
Rekisteröidyllä on oikeus vaa a, e ä rajoitamme kiistanalaisten etojen käsi elyä siksi aikaa, kunnes asia 
saadaan ratkaistua. 
Valitusoikeus 
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus etosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, e ä rikomme 
henkilö etoja käsitellessämme voimassa olevaa etosuojalainsäädäntöä. 
Tietosuojavaltuutetun yhteys edot:  www. etosuoja.fi/fi/index/yhteys edot.html 

6. Säännönmukaiset etolähteet 

Asiakas edot saadaan säännönmukaises : 

 asiakkaalta itseltään tuo een tai palvelun laamisen yhteydessä
 asiakkaalta itseltään lii yessään sähköpos listalle, joka tapahtuu

o asiakkaan latessa uu skirjeen, viikkokirjeen, maksu oman oppaan tai kurssin, 
markkinoin etoja, tarjouksia tai muuta ajankohtaista etoa

o osallistuessaan ilmaisiin haasteisiin, kilpailuihin tai arvontoihin tai muihin vastaaviin.
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7. Säännönmukaiset etojen luovutukset 

Tietoja ei pääsääntöises  luovuteta markkinoin tarkoituksiin Inni Yh öt Oy:n ulkopuolelle.

8. Käsi elyn kesto 

Henkilö etoja käsitellään pääsääntöises  niin kauan, kun asiakkuus on voimassa.
Sähköpos listalle lii ynyt laaja voi milloin tahansa muu aa ja täydentää etoja lähe ämällä vies n 
johanna.loikala@innipalvelut.fi.

9. Henkilö etojen käsi elijät 

Inni Yh öt Oy:n asiakas edot ovat luo amuksellisia ja rekisteriin sisäänpääsy edelly ää käy äjätunnuksen 
ja salasanan syö ämistä. Inni Yh öt Oy voi ulkoistaa palvelu lauksen käsi elyn osi ain kolmannelle 
osapuolelle, jolloin takaamme, e ä vain palvelu lauksen käsi elyyn tarvi avia väl ämä ömiä 
henkilö etoja (etu- ja sukunimi) käsitellään voimassa olevan etosuojalainsäädännön mukaises , 
luo amuksellises  ja muutoin asianmukaises .

10. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

Rekisteri asiakkaista
Rekisterin henkilö etoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.  

Rekisteri sähköpos listalle lii yneistä 
Inni Yh öt Oy käy ää MailChimp-sähköpos palvelua suoramarkkinoinnissa ja vies nnässä ainoastaan 
sähköpos listalle lii yneille asiakkaille. MailChimpille siirretään käy äjistä etunimi, sukunimi ja 
sähköpos osoite. MailChimp on yhdysvaltalainen yh ö, jolloin henkilö etoja siirtyy Euroopan Unionin 
ulkopuolelle. Henkilö edot ovat kuitenkin suoja una henkilö etolain edelly ämällä tavalla ja MailChimp 
kuuluu USA:n ja EU:n välisen Privacy Shield -kehyksen ser fioitujen yritysten listalle.

Rekisteriin sisäänpääsy edelly ää käy äjätunnuksen ja salasanan syö ämistä. Järjestelmään tallenne uihin
rekisterin sisältämiin etoihin pääsevät ja niitä ovat oikeute u käy ämään vain Inni Yh öt Oy:n yri äjä. 

Käy äjän velvollisuudet
Käy äjän etojen turvassa pysyminen edelly ää myös, e ä käy äjä varmistaa omien lien etoturvan 
käy ämällä rii ävän monimutkaisia salasanoja, vaihtamaan ne säännöllises  ja säily ämään niitä 
asianmukaises . Käy äjän on myös itse varmiste ava omien lai eiden turvallisuus.

Linkit kolmansien osapuolien verkkosivuille
E-kirjat, verkkovalmennukset, maksu omat oppaat, työkirjat, blogipostaukset sekä viikkokirjeet voivat 
sisältää linkkejä kolmansien osapuolten verkkosivustoille. Linkitetyt verkkosivustot eivät ole yrityksen 
hallinnassa, eikä se vastaa kolmansien osapuolten verkkosivustojen sisällöstä tai verkkosivustojen 
sisältämistä linkeistä.
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Jos käy äjä siirtyy linkitetylle verkkosivustolle, hänen tulee tutustua kyseisen verkkosivuston 
yksityisyydensuojaperiaa eisiin, evästeiden keruu etoihin ja muihin sovelle aviin käy öehtoihin itse.

11. Alaikäisten turvallisuus

Yrityksen maksulliset palvelut eivät ole tarkoite u alaikäisille. Alaikäisellä yritys tarkoi aa alle 18-vuo asta 
henkilöä. Alaikäisellä on kuitenkin lupa käy ää maksullisia Tilan energiapuhdistuspalveluja, mikäli 
vanhemmat hyväksyy palvelun käytön ja maksaa palvelun alaikäisen puolesta. Yritys ei etoises  kerää 
alaikäisen henkilö etoja.

12. Automaa nen päätöksenteko ja profiloin  

Emme käytä etoja automaa seen päätöksentekoon tai profiloin in. 

13. Evästeet

Yritys kerää etoja www.innienergiapuhdistus.fi vierailevilta henkilöiltä. Tietoja käytetään liiketoiminnan 
kehi ämiseen sekä markkinoinnin kohdentamiseen. Evästeiden keräämisestä tulee automaa nen ilmoitus,
kun henkilö ensimmäisen kerran saapuu sivustolle. Muut verkkosivustot, joille mahdollisia linkkejä on, 
keräävät ja hyödyntävät evästeitä heidän tarpeidensa mukaan. Henkilön tulee itse hyväksyä jokaisen 
sivuston evästeet itse. Mikäli henkilö ei hyväksy, e ä hänestä kerätään etoja, kyseisen sivuston käy ö 
tulee väli ömäs  lope aa. Jos haluat poistaa evästeitä selaimesta tai estää niiden käytön, sinulla on siihen 
täysi oikeus. Sinun kanna aa tutustua selaimesi asetuksiin, koska toimenpiteet ovat aina selainkohtaisia. 
On kuitenkin tärkeää huomata, e ä jos päätät toimia näin, se saa aa vaiku aa palveluiden tehokkaaseen 
käy öön. Sallimalla evästeet varmistat sivustomme sujuvamman käytön.


