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Tämä on Into Seinäjoki Oy:n seloste Seinäjoen yritys- ja palveluhakemiston sisältämien henkilötietojen kä-
sittelytoimista sekä oikeuksista, joita henkilöillä on näiden tietojen hallinnoimisessa.  
  
 
1. Rekisterinpitäjät ja yhteyshenkilöt 
 

Into Seinäjoki Oy, Tiedekatu 2, 60320 Seinäjoki 
Sanna Kankaanpää, sanna.kankaanpaa(at)intoseinajoki.fi 
 
Jäljempänä ”rekisterinpitäjä””. 

  
 
 3. Rekisterin nimi 
 

Seinäjoen yritys- ja palveluhakemisto 
  
 
4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 
 

Peruste henkilötietojen käsittelylle on elinkeinojen harjoittamisen oikeuden edistäminen. Henkilötietoja 
käsitellään vain siinä määrin kuin on tarpeen em. tarkoituksen toteuttamiseksi. Henkilötietoja ei käytetä 
automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin. 
 

  
5. Rekisterin tietosisältö 
 

Yritystiedot: 

− nimi 

− lyhenne/ aputoiminimi 

− osoite 

− puhelinnumero 

− sähköpostiosoite 

− www-osoite  

− y-tunnus 

− toimipaikan sijaintikunta 

− yritysmuoto 

− yritystilanne 

− perustamispäivä 

− mahdollinen lopettamispäivä ja -syy 

− henkilöstömäärän kokoluokka 

− liikevaihtoluokka 

− toimialaluokka 

− palveluluokka 

− toiminnan kuvaus 

− tuote- ja palvelukuvaus 

− vientitieto (harjoittaa tuontia/ vientiä) 

− mahdolliset lisätiedot 
 
Yhteyshenkilötiedot:  

− nimi 

− asema 

− sähköpostiosoite 

− puhelinnumero  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
6. Säännönmukaiset tietolähteet 
 

Rekisterinpitäjä käyttää säännönmukaisesti hakemistonsa ylläpitämisessä luotettavia, julkisia tietoläh-
teitä (esim. Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä, Patentti- ja rekisterihallitus) sekä maksullisia palveluntar-
joajia. Tietojen päivittäminen suoritetaan manuaalisesti ja automaattisin keinoin.  

 
Lisäksi rekisterinpitäjä lähettää säännöllisesti niille hakemistossa oleville yrityksille, joiden yhteystiedot 
ovat saatavilla, tietojen päivityspyyntöjä (automaattinen linkki sähköiseen tietojen päivityslomakkee-
seen) tekstiviestitse tai sähköpostitse. Tietoja saadaan yrityksiltä myös omaehtoisesti mm. suoraan 
hakemiston yritystietokortilta, sähköpostitse ja puhelimitse.  
 
Tietojen päivittämiseksi rekisterinpitäjät harjoittavat myös omaa tiedonhankintaa julkisesti saatavilla 
olevista lähteistä, kuten yritysten www-sivuilta.  
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7. Rekisteritietojen luovutukset  
 

 
Tiedot julkaistaan sähköisessä seinajoki.yrityshakemistot.fi -yrityshakemistopalvelussa kuitenkin si-
ten, että yritysten yhteyshenkilöitä eikä heidän yhteystietojaan julkaista. Henkilöiden yhteystietoja voi-
daan luovuttaa tapauskohtaisesti ja kahdenvälisesti yrityksille verkostoitumisen ja elinkeinojen harjoit-
tamisen edistämiseksi. 
 
Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille kuin hakemiston järjestelmätoimittajalle, Hako-
salo Oy:lle. Järjestelmätoimittajalla ei ole oikeutta tietojen muuhun käyttöön kuin tietokannan päivitys- 
ja huoltoajoihin. Tietoja ei luovuteta EU / ETA -maiden ulkopuolelle, eikä markkinointitarkoituksiin.  
 

 
8. Rekisterin suojauksen periaatteet 
 

Rekisterinpitäjä ja em. järjestelmätoimittaja huolehtivat siitä, että tietojen käsittelyssä noudatetaan 
huolellisuutta ja tiedot suojataan asianmukaisesti: Sähköisten palvelimien ja laitteistojen fyysinen ja 
digitaalinen tietoturva varmistetaan sekä järjestelmän pääsyoikeudet luovutetaan vain niille, joiden 
työnkuvaan tietojen käsittely kuuluu. 

  
 
9. Rekisteröidyn oikeudet 
 

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen 
tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Henkilöllä on myös oikeus pyytää häntä kos-
kevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi") tai rajoittaa tietojen käsit-
telyä.   
 
Mikäli henkilö haluaa käyttää em. oikeuksiaan, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjän yh-
teyshenkilölle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyy-
tensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsään-
töisesti kuukauden kuluessa). 
 
Huomioitavaa on, että yrityksen ja yhteyshenkilöiden tiedot eivät ole näkyvillä seinajoki.yrityshakemis-
tot.fi -yrityshakemistopalvelussa yrityksen toiminnan lakattua Patentti- ja rekisterihallitukselta tai asi-
anomaiselta tulleen tiedon mukaan. Yhteyshenkilöiden tiedot poistetaan rekisteristä rekisterinpitäjän 
toimesta.  
 


