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Laatijan tiedot 
Laadittu (pvm ja nimi) 
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Päivitetty (pvm ja nimi) 
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Rekisteritiedot 
1 Rekisterin nimi 
 

Coronaria Oy:n Yritysasiakas- ja yhteistyökumppanirekisterin tietosuojaseloste 

2 Rekisterin pitäjä (nimi, osoite, puhelin) 
 

Coronaria Oy, Saaristonkatu 22, 90100 Oulu  
 

3a Rekisteriasioista vastaava henkilö (nimi, osoite, sposti) 
 

Marja Heikkinen, Saaristonkatu 22, 90100 Oulu, marja.heikkinen@coronaria.fi 
 

3b Tietosuojavastaava(t) (nimi, sposti) 
 

Tietosuojavastaava Tuomas Mainio, tietosuojavastaava(at)coronaria.fi  
 

4 Rekisteröidyt, eli keitä tämä tietosuojaseloste koskee 
 

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan, miten Coronaria Oy ja sen tytäryhtiöt (jäljempänä ”Coronaria”) 
käsittelevät yritysasiakkaidensa ja yhteistyökumppaneidensa sekä potentiaalisten yritysasiakkaidensa, 
Silmäaseman ketjuyrittäjien ja muiden yhteistyökumppaneidensa yhteyshenkilöiden henkilötietoja asiakas- 
tai yhteistyösuhteen ylläpitämiseksi tai muodostamiseksi ja markkinoinnin toteuttamiseksi. 
Yritysasiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden yhteyshenkilöistä käytetään jäljempänä myös yhteistä 
nimitystä ”rekisteröity”. 
5 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste 
 

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on Coronarian oikeutettu etu, joka perustuu Coronarian ja 

rekisteröidyn työnantajan väliseen asiakas- tai yhteistyösuhteeseen, muuhun asialliseen yhteyteen tai 

suoramarkkinoinnin toteuttamiseen. 

Coronaria käsittelee rekisteröityjen henkilötietoja seuraaviin käyttötarkoituksiin: 

• asiakas- tai yhteistyökumppanisuhteen ylläpito; 

• uusien asiakas- tai yhteystyökumppanisuhteiden muodostaminen; ja 

• Coronarian tuotteiden ja palvelujen markkinoinnin toteuttaminen. 
 
 

Rekisterin tietosisältö, tietolähteet ja tietojen luovutus 
6 Mitä henkilötietoja keräämme? 
 

Coronaria kerää ja käsittelee seuraavia henkilötietoja rekisteröidyistä: 

• etu- ja sukunimi; 

• sähköpostiosoite ja puhelinnumero; 

• yritys- tai yhteistyökumppaniorganisaation nimi; 

• titteli tai asema Coronarian asiakasyrityksessä tai yhteistyökumppaniorganisaatiossa. 
 

7 Mistä lähteistä keräämme henkilötietoja? 
 

Coronaria kerää henkilötietoja rekisteröidyltä itseltään, rekisteröidyn työnantajalta ja julkisista lähteistä 
sekä muista laillisista lähteistä (esim. Fonecta Oy:sta sekä asiakasyrityksen tai yhteistyökumppanin koti- 
sivuilta). 
8 Henkilötietojen vastaanottajat (eli keille henkilötietoja luovutetan) ja henkilötietojen siirto 
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Coronarian alihankkija käsittelee rekisteröityjen henkilötietoja Coronarian toimeksiannosta ja lukuun 
konesalipalvelun toteuttamiseksi. Coronaria huolehtii siitä, että sen alihankkija käsittelee rekisteröidyn 
henkilötietoja ainoastaan Coronarian ohjeiden mukaisesti. Rekisteröidyllä on oikeus saada tieto 
Coronarian kulloinkin käyttämistä alihankkijoista ottamalla Coronariaan yhteyttä kohdassa 13 kuvatun 
mukaisesti. Coronaria ei siirrä henkilötietoja Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 
 
Lisäksi Coronaria siirtää rekisteröityjen henkilötietoja Coronaria-konsernin sisällä kohdassa 5 kuvattujen 
henkilötietojen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi. Coronaria ei luovuta henkilötietoja toisille 
rekisterinpitäjille. 
 

9Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 
 

Tietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai EU:n talousalueen ulkopuolelle.  
 

Rekisterin suojaaminen 
10 Henkilötietojen turvallisuuden varmistaminen  
 

Coronaria huolehtii siitä, että henkilötiedot on suojattu riittävin teknisin ja organisatorisin toimenpitein. 
Henkilötietoja käyttävät ainoastaan Coronarian työntekijät tai Coronarian lukuun sopimussuhteessa olevat 
tahot, jotka ovat sitoutuneet noudattamaan Coronarian ohjeita ja menettelytapoja henkilötietojen 
käsittelyssä. Coronaria myöntää käyttöoikeuksia henkilötietoihin vain nimetyille henkilöille heidän 
työtehtäviensä edellyttämässä laajuudessa. 
 
11 Henkilötietojen säilytysaika 
 

Coronaria säilyttää rekisteröidyn henkilötietoja rekisteröidyn työnantajan ja Coronarian välisen asiakas- tai 
yhteistyösuhteen ajan tai sen ajan kuin rekisteröity on tehtävissä, jotka liittyvät asiakas- tai 
yhteistyösuhteen hoitamiseen. 
 

Rekisteröidyn oikeudet 
12 Oikeus tietojen tarkastamiseen ja korjaamiseen 
 

Rekisteröidyllä on oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti, milloin tahansa: 

• saada tieto henkilötietojensa käsittelystä; 

• saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat Coronarian käsittelemät henkilötiedot; 

• vaatia epätarkan, virheellisen tai puutteellisen henkilötiedon oikaisemista tai henkilötietojen 
täydentämistä; 

• vaatia henkilötietojensa poistamista; 

• vastustaa suoramarkkinointia; 

• vastustaa henkilötietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä 
perusteella siltä osin kuin henkilötietojen käsittelyperusteena on Coronarian oikeutettu etu; ja 

• vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista. 
 
Rekisteröidyn on esitettävä edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö tämän 
tietosuojaselosteen kohdan 13 mukaisesti. Coronaria voi pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään 
kirjallisesti ja varmentamaan rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä. Coronaria voi 
kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella. Tällöin Coronaria esittää 
rekisteröidylle perusteet pyynnön epäämiselle. 
 

13 Yhteydenotot 
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Rekisteröidyn on tehtävä kaikki yllä mainittujen oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset 
tästä tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenotot sähköpostitse osoitteeseen 
tietosuojavastaava@coronaria.fi tai postitse osoitteeseen Saaristonkatu 22, 90100 Oulu. 
14 Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle 

 

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle tai sen EU:n 
jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa rekisteröidyn asuinpaikka tai työpaikka sijaitsee, jos rekisteröity 
katsoo, että Coronaria ei ole käsitellyt henkilötietoja soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. 

 
15 Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen 
 

Coronaria voi päivittää tätä tietosuojaselostetta aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. 
Coronaria pyrkii käyttämään kohtuullisia keinoja ilmoittaakseen rekisteröidyille mahdollisista muutoksista 
ja niiden vaikutuksista hyvissä ajoin etukäteen. Coronaria kehottaa rekisteröityjä tarkastamaan tämän 
tietosuojaselosteen aina saatuaan tiedon sitä koskevista muutoksista. 
 
Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 13.04.2021 

 

 


