
Rekisteriseloste 
 
Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja EU:n tietosuoja-asetuksen (EU 2016/679) mukainen rekisteriseloste. 
Päivitetty 25.10.2018 
 

Rekisterinpitäjä 
Nesenta Oy 
Y-tunnus: 1796828-8 
Hirsalantie 11 
02420 Jorvas 
 

Rekisteriasioista vastaavien yhteystiedot 
Henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ota yhteyttä: info@nesenta.fi 
 

Rekisterin nimi 
Nesenta Oy:n markkinointi- ja asiakasrekisteri 
  

Henkilötietojen käyttötarkoitus 
Henkilötietoja käytetään Nesenta Oy:n markkinointiviestintään ja digitaaliseen B2B-suoramarkkinointiin 
perustuen vastaanottajan vastuualueeseen yrityksessään. 
 

Rekisterin sisältämät tiedot 
Henkilön nimi 
Henkilön puhelinnumero 
Henkilön sähköpostiosoite 
Henkilön titteli / vastuualue 
Yrityksen nimi 
Yrityksen yhteystiedot 
Yrityksen toimiala 
 

Rekisterin tietolähteet 
Nesenta Oy:n asiakasrekisteri  
Yritysten ja yhteisöjen julkiset verkkosivut  
Suomen Asiakastiedon yritys- ja päättäjärekisteri 
Verkkosivustolla vierailijoiden täyttämät lomaketiedot  
Verkkosivustolta kerätyt vierailijoiden käyttötiedot 
Viestien lähetys- ja klikkaustiedot 
 

Evästeet 
Käytämme sivuillamme evästeitä (”cookies”). Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä 
säilytettävä tekstitiedosto. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja.  
 
Evästeiden käytön ensisijaisena tarkoituksena on parantaa ja mukauttaa vierailijan käyttökokemusta 
sivustolla sekä analysoida ja parantaa sivuston toimivuutta ja sisältöä. Evästeiden avulla kerättyjä tietoja 
voidaan myös hyödyntää viestinnän ja markkinoinnin kohdentamisessa sekä markkinointitoimenpiteiden 
optimoinnissa. 
 
Vierailijaa ei voida tunnistaa pelkkien evästeiden avulla. Evästeiden avulla saatua tietoa voidaan kuitenkin 
liittää käyttäjältä mahdollisesti muussa yhteydessä saatuihin tietoihin, esimerkiksi käyttäjän täyttäessä 



lomakkeen sivustollamme.  
 
Evästeiden avulla kerätään seuraavanlaisia tietoja:  
- vierailijan IP-osoite  
- vierailun ajankohta  
- selatut sivut ja sivujen katseluajat  
- vierailijan käyttämä selain  

- vierailijan käyttämä laite 

- käyttöjärjestelmä 

- sivustolle tulotapa/liikennelähde 

 

Tietojen luovutus 
Henkilötietoja ei luovuteta säännönmukaisesti kolmansille osapuolille. 

 
Kolmannen osapuolen palvelut 

Käytämme Privacy Shield sertifioitua Squarespace -palveluntarjoajaa, jonka resursseilla verkkosivustomme 

ylläpidetään sekä tieto sivuston käytöstä kerätään ja analysoidaan. Voit lukea Squarespace-palvelun 

tietosuojasta ja Privacy Shield -sertifikaatista: https://www.squarespace.com/privacy 

 
Verkkosivustomme käyttää Google Analytics -palvelua, jonka avulla tieto sivuston käytöstä kerätään ja 
analysoidaan.  
Voit lukea Google Analytics -palvelun tietosuojasta: 
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=fi 
 
Halutessasi voit estää Google Analytics -palvelun evästeiden asentamisen ja tietojen keräämisen asentamalla 
selainkohtaisen liitännäisen:    
https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=en. 
 
Verkkosivustossamme käytetään sosiaalisen median painikkeita, jolloin kävijällä on mahdollisuus jakaa, 
kommentoida ja tykätä sivuston sisältöä. Mikäli painiketta painaessaan kävijä on kirjautunut sosiaalisen 
median palvelun käyttäjätiliinsä, välittyy käyttäjätieto palveluntarjoajalle. Käyttämämme sosiaalisen median 
palveluntarjoajat ovat Facebook, LinkedIn, Twitter ja Instagram. 
 
Lue lisää palveluntarjoajien tietosuojasta: 
Facebook: https://www.facebook.com/policy.php 
LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy 
Twitter: https://twitter.com/en/privacy 
Instagram: https://help.instagram.com/402411646841720 
 

Rekisterin suojaus 
Rekisteri on talletettu salasanasuojattuun asiakkuudenhallintajärjestelmään, johon on pääsy Nesenta Oy:n 
valtuuttamilla henkilöillä Nesenta Oy:n sisällä. Henkilötietoja käsitellään tietosuojalainsäädännön mukaisia 
tietosuojaperiaatteita noudattaen.  
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Henkilötietojen säilytysaika 
Henkilötietojen säilytysaika määräytyy kulloinkin tietojen käyttötarkoituksen mukaan:  
 
- Nesenta Oy:n valtuuttamat henkilöt huolehtivat oman asiakas- ja markkinointirekisterin ylläpidosta sekä 
vanhentuneiden ja tarpeettomien henkilötietojen poistamisesta kahden vuoden kuluessa asiakassuhteen 
päättymisestä 
 
 - Käytämme Vine Oy:n palveluun integroitua Asiakastiedon yritys- ja päättäjärekisteriä, jolloin Asiakastiedon 
tekemät tietojen tarkistukset päivittyvät rekisteriimme automaattisesti joka kuukausi. Lue lisää Vine Oy:n 
tietosuojasta https://vine.eu/ext2/policy?oid=0&l=fi&r=1526298990942 
 
- Google Analytics ja Squarespace -palveluiden keräämä ja käyttämä data säilytetään palveluntarjoajalla 26 
kuukautta ja poistetaan käytöstä automaattisesti kuukausittain. 
 

Sinun oikeutesi 
Sivuillamme vierailevalla käyttäjällä on mahdollisuus koska tahansa estää evästeiden käyttö muuttamalla 
selaimensa asetuksia. Useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen ja jo 
tallennettujen evästeiden poistamisen. Evästeiden käytön estäminen saattaa vaikuttaa sivuston 
toiminnallisuuteen.  
 
Sinulla on lain sallimissa puitteissa oikeus tarkastaa, mitä tietoja olemme sinusta keränneet. Sinulla on oikeus 
lain sallimissa puitteissa vaatia virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon 
korjaamista tai poistamista. Jokaisessa lähettämässämme suorapostissa on linkki, josta vastaanottaja voi 
estää suorapostitukset jatkossa. Sinulla on myös oikeus kieltää itseäsi koskevien tietojen käsittely 
lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info@nesenta.fi. 
Sinulla on oikeus tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä tietosuojaviranomaisille. 

 
Rekisteriselosteen muutokset 
Pidätämme oikeuden muuttaa rekisteriselostetta vastaaman lainsäädännön tuleviin vaatimuksiin ja 
verkkosivustomme kehitykseen. 
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