
     TIETOSUOJASELOSTE 
    Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 § 

Laatimispäivä

24.04.2018

1a 
Rekisterin- 
pitäjä

Nimi

Corporate Advisor Group Oy

Osoite

Bulevardi 6 C 22, 00120 HELSINKI

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

+358 9 4764 600

2 
Yhteyshenki- 
lö rekisteriä 
koskevissa 
asioissa

Nimi

Saila Hakamo

Osoite

Bulevardi 6 C 22, 00120 HELSINKI

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

+358 400 807 921, saila.hakamo@cag.fi

3 
Rekisterin 
nimi

Corporate Advisor Group Oy:n (jäljempänä CAG) asiakas-, sidosryhmä-, markkinointi- ja rekrytointirekisteri.

4 
Henkilötieto- 
jen käsittelyn 
tarkoitus 

Henkilötietojen käsittelyn yleisenä henkilötietolain 8 §:n mukaisena edellytyksenä on asiakas- tai palvelusuhde 
tai muu niihin verrattava suhde CAG:n toimintaan, henkilö tai yhteisön CAG:lle antama toimeksianto tai CAG:n 
ja rekisteröidyn välisistä sopimuksista sekä lainsäädännöstä johtuvien oikeuksien ja velvollisuuksien 
totetuttaminen. Edellytyksenä voi tietyssä tapauksissa olla myös henkilön suostumus. Henkilötietojen 
käsittelyperusteena voi myös olla asialliseen yhteyteen perustuva CAG:n oikeutettu etu, jota voidaan soveltaa 
tietyin edellytyksin siltä osin, kun kyseessä on sellainen käsittelytoimi, jota ei voida tehdä sopimussuhteen 
perusteella. Käyttötarkoituksia ovat: 
- yhteydenpito ja asiakassuhteen hoito henkilöstöön ja asiakkaisiin 
- sähköinen viestintä rekisteröidylle 
- muu CAG:n toiminnan kannalta välttämätön henkilötietojen käsittely 
- lakisääteisten velvoitteiden täyttäminen 

5 
Rekisterin 
tietosisältö

Asiakas- ja markkinopintireksiteriin voidaan tallentaa seuraavia tietoja: 
Henkilön etu- ja sukunimi 
Asiakasliitos 
Tieto päätöksentekijäroolista 
Puhelin, matkapuhelin, faksi, email, skype, Linkedin, Facebook, Twitter, Google+ -osoitteet 
Yhtiö ja sen yhteystiedot 
Arvo ja ammatti tai rooli yrityksessä 
Verkkosivujen käyttöön liittyviä tietoja (esimerkiksi lomakkeiden lähetystietoja) 
Tiedot markkinointikiellosta

6 
Säännönmu- 
kaiset tieto- 
lähteet

Henkilöön liittyviä tietoja kerätään henkilöltä itseltään sopimusteon tai sen valmistelun yhteydessä, tuotteiden 
ja palvelujen käytön yhteydessä, tapahtumiin osallistumisen yhteydessä, CAG:n edustajan ja henkilön 
tapaamisten ja kommunikoinnin yhteydessä sekä tarvittaessa ja lainsäädännön sen salliessa myös julkisista 
lähteistä. Henkilöön liittyviä tietoja voidaan myös kerätä hänen vieraillessaan CAG:n hallinnoimilla 
internetsivuilla sekä henkilön rekisteröityessä sähköisen viestinnän tilaajaksi. Henkilön tietoja voidaan 
päivittää ja tarkistaa oikeellisuuden ja ajantasaisuuden varmistamiseksi väestötietojärjestelmästä. Henkilöön 
liittyviä tietoja voidaan hankkia ja päivittää lainsäädännön mahdollistamissa tapauksissa henkilölle 
informoituihin käyttötarkoituksiin myös muista ulkoisista lähteistä esim. luottotietorekistereistä.
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7 
Tietojen 
sään- 
nönmukaise
t 
luovutukset

Henkilötietoja voidaan luovuttaa CAG:n markkinoinnin toteuttamiseen osallistuville 
yhteistyökumppaneille kohderyhmien muodostamiseksi markkinointiyhteistyökumppaneiden 
palveluissa edellyttäen, että käyttäjä on antanut tähän suostumuksen. Henkilötietoja voidaan siirtää 
CAG:n suoramarkkinointirekisteriin ja uutiskirjerekisteriin sekä CAG:n palvelutuotannossa 
käytettäviin erillisiin rekistereihin. Viranomaisille tietoja luovutetaan lain edellyttämissä tapauksissa, 
kuten esim. väärinkäytösten sevittämisessä ja ehkäisyssä. Henkilötietoja voidaan siirtää tai 
luovuttaa rekisteröidyn tekemän toimeksiannon toteuttamiseksi tai rekisteröidyn suostumuksella 
myös väliaikaisiin rekistereihin, kuten tapahtuma-, kontaktointi-, osallistuja- tai tutkimusrekisterihin. 
Näiden rekistereiden tietoja käsitellään ainoastaan kunkin rekisterin käyttötarkoituksia varten, 
erikseen informoidulla tavalla. 

8 
Tietojen 
siirto 
EU:n tai 
ETA:n 
ulkopuolelle 

Pääsääntöisesti CAG ei siirrä tai luovuta henkilötietoja Euroopan unionin tai Euroopan 
talousalueen ulkopuolelle. Tietoja voidaan kuitenkin tarvittaessa siirtää tai luovuttaa ed. mainittujen 
alueiden ulkopuolelle henkilötietolain sallimilla tavoilla, mikäli rekisteröity on antanut siihen 
suostumuksensa.

9 
Rekisterin 
suojauksen 
periaatteet

A Manuaalinen aineisto

Rekisterin tietoturvallisuus sekä henkilötietojen luottamuksellisuus, eheys ja käytettävyys 
varmistetaan tarkoituksenmukaisin teknisin ja hallinnollisin toimenpitein. Tietoja ja palvelua 
suojataan mm. palomuurin, fyysisten laitetilojen suojaamisen, käyttöoikeuksien ja 
salaustekniikoiden sekä edellä mainittujen aktiivisen valvonnan kautta. Henkilötiedot suojataan 
asiattomilta pääsyltä ja laittomasti tai vahingossa tapahtuvalta tietojenkäsittelyltä. Henkilötietoja 
käsittelevät vain CAG:n määrittelemät henkilöt sekä CAG:n toimeksiannosta palveluja ylläpitävät 
tai kehittävät kolmannet osapuolet. Nämä tunnistautuvat järejestelmiin henkilökohtaisen 
käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Tietoja säilytetään tietojärjestelmissä, jotka ovat teknisin keinoin suojattuja. Palvelimet lukituissa ja 
vartioiduissa tiloissa

10 
Tarkastus- 
oikeus

Rekisteröidyllä on voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä 
koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tehdään toimittamalla kirjallinen ja 
allekirjoitettu tarkastuspyynöt kohdassa kaksi (2.) mainitulle rekisteriasioiden yhteyshenkilölle ja 
todistamalla henkilöllisyys luotettavalla tavalla.

11 
Oikeus 
vaatia 
tiedon 
korjaamista 

Rekisteröity voi voimassa olevan läinsäädännön mukaisesti päivittää ja muuttaa omia tietoja 
ilmoittamalla siitä kohdassa kaksi (2.) mainitulle rekisteriasioiden yhteyshenkilölle. CAG voi 
huolehtia henkilötietojen oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta päivittämällä henkilö- ja 
yhteystietoja.

12 
Muut 
henkilö- 
tietojen 
käsit- 
telyyn liitty- 
vät oikeudet 

Teknisen kehityksen ja CAG:n palvelujen mahdollisten muutosten johdosta CAG pidättää oikeuden 
tehdä muutoksia tähän tietosuojaselosteeseen. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön 
muuttumiseen. Suosittelemme tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.


