
Rekisteri- ja tietosuojaseloste 
Tämä on Koodikon Oy:n EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja 
tietosuojaseloste. Laadittu 05.08.2019. Viimeisin muutos 02.09.2021. 
  

1. Rekisterinpitäjä 
Koodikon Oy 
2882177-5 
Metsämäentie 6 B 
67700 Kokkola 
  

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö 
Niko Eteläniemi 
044 9827612 
niko.etelaniemi@koodikon.fi 
  

3. Rekisterin nimi 
Koodikon Oy:n asiakasrekisteri. 
  

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on 
- Henkilön suostumus rekisteröidyttäessä Yksiköinti.fi-palveluun 
- Henkilön suostumus, hänen liittyessään postituslistoille, joiden tarkoituksena on 

markkinointi ja tiedotus. 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on  
- Asiakkaan tunnistautuminen ja käyttöoikeuksien hallintaan yksiköinti.fi-palvelussa. 
- Asiakkaan laskuttaminen 
- Asiakassuhteen ylläpito 
- Tiedottaminen 
- Markkinointi 

Yksiköinti.fi-palveluun rekisteröityneet käyttäjät (jäljempänä Palvelun käyttäjä) voivat pitää 
palvelussa omaa henkilötietorekisteriä. Tässä selosteessa mainittu Rekisterinpitäjä ei 
vastaa Palvelun käyttäjän omasta rekisteristä eikä sen rekisteriselosteen laatimisesta. 

Koodikon Oy ja sen työntekijät eivät käsittele Palvelun käyttäjän rekistereissä olevia tietoja 
ilman Palvelun käyttäjän suostumusta, muutoin kuin seuraavissa tapauksissa: 

http://yksikointi.fi
http://xn--yksikinti-47a.fi
http://xn--yksikinti-47a.fi


- Palvelussa olevien ongelmatilanteiden selvittämisessä, mikäli tietojen käsittely on 
välttämätöntä. 

- Kun kehitetään palvelua vastaamaan Palvelun käyttäjien tarpeita. 
- Automaattinen järjestelmä laskee anonyymiä tilastotietoa palvelussa olevien tietojen 

määristä. Järjestelmä ei käsittele henkilötietoja. 
  

5. Rekisterin tietosisältö 
Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:  
- Yksiköinti.fi:n asiakkaat 

- Henkilön nimi 
- Yrityksen nimi 
- Y-tunnus 
- Sähköpostiosoite 
- Puhelinnumero 
- Osoite 
- Paikkakunta 
- Tiedot tilatuista palveluista 
- Laskutustiedot 

- Yksiköinti.fi:n tiedotus- ja markkinointikirjeiden tilaajat 
- Sähköpostiosoite 

Edellä mainitut henkilötiedot poistetaan tai anonymisoidaan 1 vuoden kuluttua tilauksen 
peruuttamisesta (käyttäjän tiedot) tai tiedon keräämisestä, ellei siitä ole erikseen toisin 
mainittu. Henkilön niin pyytäessä toimenpiteet tehdään välittömästi. 

Verkkosivuston vierailijoiden IP-osoitteita ja palvelun toiminnoille välttämättömiä evästeitä 
käsitellään oikeutetun edun perusteella mm. tietoturvasta huolehtimiseksi ja sivuston 
vierailijoiden tilastotietojen keruuta varten niissä tapauksissa, kun niiden voidaan katsoa 
olevan henkilötietoja. Kolmansien osapuolten evästeille pyydetään tarvittaessa suostumus 
erikseen. 

Koodikon Oy ei kerää tietoja Palvelun käyttäjien asiakkaista, kuten tiekuntien osakkaista. 

6. Säännönmukaiset tietolähteet 
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä 
viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista 
tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan. 
Yritysten ja muiden organisaatioiden yhteyshenkilöiden tietoja voidaan kerätä myös 
julkisista lähteistä kuten verkkosivuilta, hakemistopalveluista ja muilta yrityksiltä. 
  



7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n 
tai ETA:n ulkopuolelle 
Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin 
kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa. 
Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Tietoja 
ei siirretä Yhdysvaltoihin ilman rekisteröityjen nimenomaista suostumusta. 

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille ilman henkilön hyväksyntää, muutamin 
poikkeuksin:  
- Tietoja voidaan luovuttaa viranomaiselle sen niin pyytäessä, lain sallimissa rajoissa 
- Tiedot voidaan luovuttaa tarvittavilta osin kolmansille osapuolille, jotka täyttävät alla 

mainittuja tehtäviä Yksiköinti.fi-palvelun ja sen lisäpalveluiden osalta:   
- Postituspalvelun tuottaja 
- Markkinoija 

Palvelun käyttäjän omissa rekistereissä olevia tietoja ei koskaan luovuteta kolmannelle 
osapuolelle, eikä toisille Palvelun käyttäjille, ilman Palvelun käyttäjän suostumusta. 
  

8. Rekisterin suojauksen periaatteet 
Henkilötiedot suojataan teknisesti parhaalla mahdollisella osaamisellamme. Palvelinten 
fyysisestä suojaamisesta sekä verkon suojaamisesta vastaa palvelinten tarjoaja. 
Henkilötiedot suojataan asianmuikaisesti ja niihin on pääsy rekisterinpitäjällä ja sen 
työntekijöillä vain välttämättömin osin. Henkilötietoja käsitellään aina suojatun yhteyden yli. 
  

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 henkilökohtaisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa 
pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n 
tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). 
  

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet 
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen 
poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on 
muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn 
rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää 
henkilökohtaisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön 
esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n 
tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679#d1e2144-1-1

