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MARTELA OYJ:N VERKKOKAUPAN TIETOSUOJASELOSTE

1 Rekisterinpitäjä
Martela Oyj
Takkatie 1, PL 44
00371 Helsinki
Sähköposti: info@martela.fi

2 Rekisteriasioiden yhteyshenkilö
Veli-Matti Savo, VP Business Unit International and Marketing, Martela Oyj, Takkatie 1,
00370 Helsinki, veli-matti.savo@martela.com

3 Rekisterin nimi
Rekisterin nimi on Martela Oyj:n Outlet verkkokaupan tietosuojaseloste.

4 Tietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisteritietoja käytetään Martela Oyj:n verkkokaupan käyttäjien tunnistamiseen,
tuotteiden toimittamiseen ja laskuttamiseen sekä tietojen ja ilmoitusten toimittamiseen
asiakkaillemme. Tietojen käsittelyn tarkoituksena on myös Martela Oyj:n ja sen asiakkaan
välisen asiakassuhteen hoitaminen, ylläpito, kehittäminen, analysointi ja tilastointi.
Rekisterin sisältämiä henkilötietoja voidaan käyttää suoramarkkinointiin, mukaan lukien
sähköinen suoramarkkinointi. Tietoja voidaan käyttää myös väärinkäytösten seuraamiseen
ja selvittämiseen sekä Martela Oyj:n liiketoiminnan ja palveluiden suunnittelemiseen ja
kehittämiseen sekä asiakasmäärien mittaamiseen ja markkinatutkimuksiin.
Martela Oyj:llä on oikeus käyttää alihankkijoita palvelujensa tarjoamisessa, toteuttamisessa
ja markkinoinnissa. Tällöin henkilötietoja voidaan siirtää alihankkijoille siinä määrin kuin se
on tarpeen palvelujen toteuttamiseksi.

5 Rekisteröitävät tiedot
Rekisteri sisältää seuraavat tiedot:
- yrityksen nimi ja Y-tunnus
- yrityksen edustajan nimi ja asema yrityksessä
- osoite
- sähköpostiosoite
- puhelinnumero
- mahdolliset muut yrityksen edustajan antamat tiedot
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Martela Oyj:n sivustolla käytetään evästeitä (Cookies) ja muita vastaavia tekniikoita mukaan
lukien kolmannen osapuolen evästeet, joiden avulla parannetaan käyttökokemusta sekä
kehitetään sivuston ja palveluiden toimintaa. Käyttäjä voi kieltää evästeen tallentumisen
muuttamalla selaimen asetuksia. Joissakin tapauksissa esto voi johtaa siihen, että internetsivujen selailu hidastuu tai sivusto ei toimi lainkaan.

6 Säännönmukaiset tietolähteet
Tietoja kerätään yritykseltä ja sen edustajalta itseltään hänen täyttäessään yhteystietonsa
verkkokaupan käytön ja tilausten yhteydessä sekä asiakassuhteessa muutoin saaduista
tiedoista. Tietoja voidaan kerätä ja päivittää myös julkisista ja yksityisistä tietolähteistä,
kuten osoiterekistereistä.

7 Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Martela Oyj ei säännönmukaisesti luovuta rekisterin tietoja ulkopuolisille tahoille. Tietoja
voidaan kuitenkin satunnaisesti luovuttaa Suomen lain mukaisesti.
Rekisterin tietoja ei luovuteta Euroopan Unionin tai ETA-alueen ulkopuolelle.

8 Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käyttöoikeus on vain sellaisilla henkilöillä, joilla on pääsy tietoihin tämän
rekisterin käyttötarkoituksen mukaisten tehtävien ja teknisten ylläpitotoimien suorittamista
varten. Rekisteritietoja säilytetään alan yleisten käytäntöjen mukaan suojatuissa
palvelintiloissa.

9 Linkit ulkopuolisille sivustoille
Palvelussa saatetaan tarjota linkkejä ulkopuolisille internet-sivustoille. Linkitetyt sivustot
eivät ole Martela Oyj:n kontrolloitavissa eikä Martela Oyj ole vastuussa mistään linkitettyjen
sivustojen sisällöstä tai linkeistä linkitetyillä sivuilla. Jos rekisteröity vierailee linkitetyllä
sivustolla, hänen tulisi tutustua kyseisen sivuston yksityisyydensuojaa koskeviin ehtoihin
sekä muihin sivustoon soveltuviin ehtoihin.

10 Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkistaa itseään koskevat rekisteriin
tallennetut tiedot sekä oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua ja muutoinkin turvautua
henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa. Asiaa koskevat pyynnöt tulee toimittaa
kirjallisesti kohdassa 2 mainitulle yhteyshenkilölle.

Martela Oyj:n verkkokaupan
tietosuojaseloste
26.11.2015

11 Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä
häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia
sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Asiaa koskevat pyynnöt tulee toimittaa
kirjallisesti kohdassa 2 mainitulle yhteyshenkilölle.

