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Rekisteriseloste 
Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste 

1. Rekisterinpitäjä 

• Lounea Palvelut Oy (y-tunnus: 2678132-7) 
• Käyntiosoite: Tehdaskatu 6 
• Postiosoite: 24100 Salo 
• Puhelin: 029 7070 281 

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö 

• Johanna Heinilä 
• Lounea Palvelut Oy 
• Viksbergintie 1, 30100 Forssa 
• Puhelin: 029 7070 281 
• S-posti: johanna.heinila@lounea.fi 

3. Rekisterin nimi 
Lounea Palvelut Oy:n suoramarkkinointirekisteri  

4. Rekisterin käyttötarkoitus 
Henkilötietoja käytetään rekisterinpitäjän ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden 
sekä sen osakkuusyhtiöiden ja yhteistyökumppaneiden luvan- ja kiellonvaraiseen 
suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin, mielipide- tai 
markkinatutkimukseen, tai muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin. 

5. Rekisterin sisältämät tiedot 
Rekisterissä voidaan käsitellä seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja: 

• nimi 
• posti- ja sähköpostiosoitteet 
• puhelinnumerot 
• ikä tai syntymävuosi 
• sukupuoli 
• äidinkieli 
• arvo tai ammatti 
• rekisteröidyn tehtäviä ja asemaa elinkeinoelämässä tai julkisessa tehtävässä koskevat 

tiedot 
• tiedot markkinointiluvista ja -kielloista 
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• em. tietojen muutostiedot 

Rekisterissä voidaan käsitellä myös muita tietoryhmiä lain salliessa. 

6. Säännönmukaiset tietolähteet 
Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään sekä rekisterinpitäjän järjestelmistä palveluihin 
rekisteröitymisen ja käytön yhteydessä. Tämän lisäksi henkilötietoja voidaan kerätä muun 
muassa niistä rekisterinpitäjän toimintoihin liittyvistä sosiaalisista medioista, joissa 
rekisteröityneestä henkilöstä on tietoa saatavilla. 

H enkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää rekisterinpitäjän ja sen kanssa kulloinkin samaan 
konserniin kuuluvien yhtiöiden rekistereistä, väestötietojärjestelmästä, luottotietorekistereistä, 
Fonectan rekistereistä, Maanmittauslaitoksen rekistereistä sekä muista vastaavista tietopalveluja 
tarjoavista julkisista tai yksityisistä rekistereistä ja tietolähteistä, sekä rekisterinpitäjän 
yhteistyökumppaneilta. 

7. Tietojen luovutus ja siirto 
Rekisterinpitäjä voi luovuttaa tietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja 
velvoittamissa rajoissa muun muassa rekisterinpitäjän valikoimille yhteistyökumppaneille 
markkinointitarkoituksiin, ellei rekisteröity ole kieltänyt tietojensa tällaista luovuttamista. Lisäksi 
rekisterinpitäjä voi luovuttaa tietoja samaan konserniin kuuluvan yhtiön rekisteriin 
lainsäädännön mukaisesti. 

Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole 
palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Tällöin rekisterinpitäjä huolehtii riittävästä 
tietosuojan tasosta lainsäädännön edellyttämällä tavalla. 

8. Rekisterin suojaus 
Tietokannat, joihin rekisterin tietoja tallennetaan, ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin 
keinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa. 
Manuaalisesti käsiteltävät, rekisteröityjen tietoja sisältävät asiakirjat säilytetään lukituissa 
tiloissa siten, että asiattomilta on niihin pääsy estetty. 

Rekisterinpitäjä huolehtii, että ainoastaan niillä rekisterinpitäjän työtekijöillä ja rekisterinpitäjän 
lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy tietoihin, joille se heidän työtehtäviensä 
hoitamisen vuoksi on tarpeen. 

9. Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus 
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. 
Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle 
henkilölle. Tarkastuspyyntö voidaan myös esittää henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän 
toimipaikassa yllä mainitussa osoitteessa. Tarkastuspyynnön voi tehdä maksutta kerran 
vuodessa. Tarkastuspyyntöihin vastataan viimeistään kolmen kuukauden kuluttua pyynnön 
esittämisestä. 
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Rekisteröidyillä on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramainontaan, etämyyntiin tai 
muuhun suoramarkkinointiin sekä mielipide- ja markkinatutkimukseen ja oikeus vaatia 
virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteyttä rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tai 
ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjän asiakaspalveluun (puh. 0800 30 300 tai 0800 304000 
(Sastamala)) 
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