Rekisteriseloste
Messeforum Oy asiakasrekisteri

1. Rekisterinpitäjä
Messeforum Oy
Kauppatie 8 B, 04340 Tuusula
p. 040 544 5577
info@messeforum.fi
www.messeforum.fi
y-tunnus 2273640-6
2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Virpi Hopeasaari
Messeforum Oy
p. 040 544 5577
virpi.hopeasaari@messeforum.fi
3. Rekisteriasiat
Vastaamme kolmen arkipäivän kuluessa rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin.
4. Rekisterin nimi
Messeforum Oy:n asiakasrekisteri
5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen
sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin,
tutkimustoimintaan, rekisterinpitäjän ja/tai sen yhteistyökumppaneiden ja päämiesten mainonnan
ja suoramarkkinoinnin suuntaamiseen asiakastietojen perusteella rekisterinpitäjän viestimien ja
palvelujen kautta luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle.
6. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri voi sisältää mm. seuraavanlaisia henkilötietoja:
• nimi, sähköpostiosoite, matka- ja/tai muu puhelinnumero, organisaatio ja asema,
organisaation osoitetiedot ja laskutuskanavat, kieli, asiakasnumero, yhteysloki.
• Messeforum Oy:n ja/tai sen yhteistyökumppaneiden ja päämiesten palvelujen
käyttö- ja ostotiedot sekä markkinoinnin ja viestinnän toteutustiedot
• rekisteröidyn asiakastyytyväisyyttä, palautetta, kiinnostuksen kohteita
koskevia tietoja ja muita vastaavia tietoja
• muita rekisterin tarkoitukseen liittyviä tietoja

MESSEFORUM
Kauppatie 8 B, FI - 04300 Tuusula
www.messeforum.fi

7. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteri koostetaan rekisterinpitäjän asiakastietojärjestelmästä, yleisesti saatavilla olevista
internetlähteistä ja muista julkisista sekä maksuttomista että maksullisista lähteistä.
8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Rekisterinpitäjä ei luovuta tietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.
Henkilötietoja ei pääsääntöisesti siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
9. Tietojen poistaminen ja korjaaminen
Tietoja voidaan poistaa ja korjata henkilön vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppuessa. Henkilö
voi kieltää Messeforum Oy:tä henkilötietolain 30 § mukaisesti käsittelemästä itseään koskevia
tietoja suoramarkkinointiin.
10. Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten tietotekniikkakumppaneiden tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla
tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

MESSEFORUM
Kauppatie 8 B, FI - 04300 Tuusula
www.messeforum.fi

Rekisteriseloste

Messeforum Oy markkinointirekisteri

1. Rekisterinpitäjä
Messeforum Oy
Kauppatie 8 B, 04340 Tuusula
p. 040 544 5577
info@messeforum.fi
www.messeforum.fi
y-tunnus 2273640-6
2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Virpi Hopeasaari
Messeforum Oy
p. 040 544 5577
virpi.hopeasaari@messeforum.fi
3. Rekisteriasiat
Vastaamme kolmen arkipäivän kuluessa rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin.
4. Rekisterin nimi
Messeforum Oy:n markkinointirekisteri
5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietoja käytetään Messeforum Oy:n sekä sen yhteistyökumppaneiden ja päämiesten
mainonnan ja markkinoinnin suuntaamiseen sähköisillä ja perinteisillä suoramarkkinoinnin tavoilla ja/tai
rekisterinpitäjän viestimien ja palvelujen kautta luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille.
6. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri voi sisältää seuraavia henkilötietoja: nimi, sähköpostiosoite, matka- ja/tai muu
puhelinnumero, organisaatio ja asema, organisaation osoitetiedot, yhteysloki.
7. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteri koostetaan rekisterinpitäjän asiakastietojärjestelmästä, yleisesti saatavilla olevista
internetlähteistä ja muista julkisista sekä maksuttomista että maksullisista lähteistä.
8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Rekisterinpitäjä ei luovuta tietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.
Henkilötietoja ei pääsääntöisesti siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

MESSEFORUM
Kauppatie 8 B, FI - 04300 Tuusula
www.messeforum.fi

9. Tietojen poistaminen ja korjaaminen
Tietoja voidaan poistaa ja korjata henkilön vaatimuksesta. Henkilö voi kieltää Messeforum Oy:tä
henkilötietolain 30 § mukaisesti käsittelemästä itseään koskevia tietoja suoramarkkinointiin.
10. Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten tietotekniikkakumppaneiden tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla
tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

MESSEFORUM
Kauppatie 8 B, FI - 04300 Tuusula
www.messeforum.fi

