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Innova Palvelut Oy:n asiakkaiden ja potentiaaliasiakkaiden
yhteyshenkilöiden rekisteri

Rekisterinpitäjä

Innova Palvelut Oy, y-tunnus 2405139-8
Bulevardi 56, Helsinki (”Innova”)

Rekisteriasioita hoitavat henkilöt,
tarkastuspyynnöt ja
suoramarkkinointikiellot

Kaisa Pitkänen, kaisa.pitkanen@innova.fi (IFRS-asiakkaat ja
potentiaaliasiakkaat)
Katriina Hyvönen, katriina.hyvonen@innova.fi (yhtiövastuuasiakkaat
sekä potentiaaliasiakkaat, eläkesäätiöt ja eläkekassat)
Anna Ylikorkala, anna.ylikorkala@innova.fi (henkilöstörahastot ja
palkitsemispalvelujen asiakkaat sekä potentiaaliasiakkaat)

Henkilötietojen käsittelyn
tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on Innovan asiakkaiden ja
potentiaaliasiakkaiden liiketoiminnan asiakassuhteiden hoitaminen,
asiakasviestintä, Innovan ja sen kanssa samaan konserniin
kuuluvien yritysten palvelujen myynti ja markkinointi, ml
suoramarkkinointi ja asiakastilaisuuksien järjestäminen.

Rekisteröidyt henkilöryhmät

Henkilö toimii yhteyshenkilönä Innovaan päin tai hän edustaa
asiakasta tai potentiaaliasiakasta asemansa perusteella.

Tietojen luovuttaminen

Rekisterin tietoja voidaan luovuttaa Innovan kanssa samaan
konserniin kuuluville yrityksille palvelua ja markkinointia varten.

Henkilötietojen siirto Euroopan
unionin tai Euroopan
talousalueen Ulkopuolelle

Rekisteristä voidaan siirtää tietoja Euroopan unionin (EU) tai
Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle henkilötietolain sallimissa
rajoissa.

Henkilötietojen suojauksen
periaatteet

1. Tietojenkäsittelyvaltuuksien hallinnan avulla valvotaan, että
rekisterin tietoja saavat käsitellä vain siihen oikeutetut henkilöt.
2. Rekisterin tietoja käsittelevät henkilöt ovat lakisääteisen
salassapitovelvollisuuden alaisia ja ovat allekirjoittaneet
vaitiolositoumuksen.
3. Rekisteriä pidetään tietoverkossa, joka on eristetty julkisesta
tietoliikenneverkosta palomuuriratkaisujen avulla.
4. Julkisessa tietoliikenneverkossa siirrettävät luottamukselliset
tiedot salataan teknisin keinoin.
5. Asiakirja-aineistot säilytetään kulunvalvonnan avulla suojatuissa
tiloissa ja niiden käyttöä valvotaan käyttövaltuuksien hallinnan
avulla.

Rekisterinpitäjä siirtää henkilötietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
ainoastaan sellaisille yhteistyökumppaneille, jotka ovat antaneet sille
sopimuksella tai muutoin lain edellyttämällä tavalla riittävät takeet
henkilötietojen suojasta. Siirrettyjä tietoja käsitellään ainoastaan
rekisteripitäjän lukuun.
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Rekisteröityihin liittyvät tietoryhmät ja tiedot henkilöryhmittäin
Henkilöryhmä

1

Tietoryhmä

Asiakkaan perustiedot

Yhteystiedot

Tiedot
Etunimi
Sukunimi
Työnantaja
Asema organisaatiossa
Rahasto, yritys, eläkesäätiö, eläkekassa tai muu
eläkejärjestely, jonka edustajana henkilö on
Työosoite
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite

Sähköinen viestintä ja kirjeet,
viestinnän tilaustiedot ja peruutukset, markkinointikiellot
Sähköiseen viestintään reagointi
Tapaamiset, puhelut
Suoramarkkinointikampanjat
Asiakkaan antama palaute
Referenssilupa (=lupa ilmoittaa suosittelijaksi)
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