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Tietosuoja, Perho Liiketalousopisto Oy, Laatuverkko 

Tietosuojaseloste, Perho Liiketalousopisto Oy, Laatuverkko. 

1. Rekisterinpitäjä 

Perho Liiketalousopisto Oy, Y-tunnus: 2734201-9 

Perhonkatu 11 

00100 Helsinki  

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa 

Tietosuojavastaavan yhteystiedot 

Pekka Selenius 

Perho Liiketalousopisto 

Perhonkatu 11 

00100 Helsinki 

09-3509210 

tietosuoja@perho.fi 

 

3. Rekisterin nimi 

Perho Liiketalousopisto Oy, Laatuverkko -rekisteri 

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

Henkilötietoja käsitellään, jotta 

 järjestelmän käyttäjät voidaan yksilöidä ja käyttöoikeuksia hallita siten, että kullakin 

käyttäjällä on käyttöoikeus vain oman yrityksensä kyselyihin 

 vastausten tietoja voidaan profiloida pseudonymisoituna 

 voidaan ottaa yhteyttä asiakkaisiin heidän niin halutessaan 

 saadaan yhteys mahdollisten vastaajapalkintojen voittajiin 

mailto:tietosuoja@perho.fi
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Henkilötietojen ulkoistaminen tapahtuu siten, että kullakin asiakasyrityksellä on pääsy omien 

kyselyjensä vastauksiin, joissa voi olla vastaajien henkilötietoja. Lisäksi palveluntarjoajalla 

(Eficode Oy) on ylläpidollisissa tehtävissä ja virhetilanteissa pääsy rekisterin tietoihin. 

Alihankkijana toimivaa palveluntarjoajaa sitoo rekisterinpitäjän ja alihankkijan välinen 

sopimus tietojen käsittelystä. 

5. Rekisterin tietosisältö 

Laatuverkko-rekisteri muodostuu käyttäjätietokannasta, jossa on käyttäjän nimi, 

sähköpostiosoite ja yritys, jonka kyselyjä hän käsittelee sekä käyttäjätunnus ja salasana. 

Lisäksi rekisteri sisältää kyselyiden vastaukset ja joissakin tapauksissa vastaajan yhteystietoja 

(nimi, osoite, sähköposti, puhelin), jotka vastaaja antaa joko yhteydenottopyyntönä tai 

osallistuakseen vastaajille järjestettyyn arvontaan. Lisäksi rekisteri sisältää vastaajien osalta 

taustatietoja (ikäryhmä, sukupuoli). Tausta- ja yhteystietojen osalta tietojen luovuttaminen on 

vastaajille aina vapaaehtoista. 

Laatuverkko-rekisterin tietoja säilytetään asiakasyritysten käyttäjien osalta sopimuksen 

mukaan. Vastaajien tietoja säilytetään vastauksen jälkeen seuraavan kalenterivuoden loppuun 

saakka. 

6. Säännönmukaiset tietolähteet 

Asiakasyritysten käyttäjätiedot saadaan yritysten sopimusyhteyshenkilöiltä. 

Vastaajien tiedot saadaan vastaajilta itseltään heidän omalla suostumuksellaan. 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset 

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta  

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.  

9. Rekisterin suojauksen periaatteet 

a) Manuaalinen aineisto 

Ei manuaalista aineistoa. 
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b) ATK:lla käsiteltävät tiedot 

Perho Liiketalousopisto Oy:n henkilötietojen käsittelyn tietoturvallisuus sekä henkilötietojen 

luottamuksellisuus, eheys ja käytettävyys varmistetaan tarkoituksenmukaisin teknisin ja 

hallinnollisin toimenpitein Perho Liiketalousopisto Oy:n tietoturvaperiaatteiden mukaisesti. 

Henkilötiedot on suojattu asiattomalta pääsyltä ja laittomasti tai vahingossa tapahtuvalta 

tietojenkäsittelyltä. Henkilötietoja käsittelevät Perho Liiketalousopisto Oy:n henkilötietojen 

käsittelyyn erikseen oikeuttamat henkilöt sekä asiakasyritysten valtuuttamat henkilöt omien 

kyselyjensä osalta. 

10. Tarkastusoikeus 

Henkilöllä on henkilötietolain 26-28 § mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia 

tietoja Perho Liiketalousopisto Oy:n Laatuverkko-rekisteriin on tallennettu. Henkilöllä on 

riittävän tarkan ja yksilöidyn tarkastuspyynnön tehtyään oikeus saada tietoonsa itseään 

koskevat, tallenteiden sisältämät tiedot henkilötietolaissa tarkemmin määritellyin oikeuksin ja 

rajoituksin. Tarkastuspyynnön voi osoittaa sähköpostitse: tietosuoja@perho.fi 

Tarkastuspyynnöstä voidaan periä kohtuullinen korvaus, mikäli edellisestä tarkastuksesta on 

kulunut vähemmän kuin yksi vuosi, tai jos tarkastukseen liittyy suuri työmäärä. 

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia tietojensa korjaamista tai poistoa. Korjauspyynnön voi 

osoittaa sähköpostitse: tietosuoja@perho.fi 

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet 

Rekisteröidyllä on oikeus poistaa itseään koskevat tiedot, eli oikeus tulla unohdetuksi. 

Rekisteröidyllä on myös oikeus pyytää siirtämään henkilötietonsa järjestelmästä toiseen.  
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