
StreamPlay Oy:n asiakas- ja yhteistyökumppanirekisterin 

tietosuojaseloste 

Tietosuojaseloste 
 

Tämä tietosuojaseloste koskee StreamPlay Oy:n asiakas, markkinointi, sidosryhmä, verkkopalvelun 

käyttäjä ja jäsenrekisteriä ja siihen tallennettuja henkilötietoja. Henkilötietoja käsitellään tämän 

tietosuojaselosteen, Suomen lainsäädännön ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) 

mukaisesti. 

 

1. Rekisterinpitäjä 

 
StreamPlay Oy 

Sarankulmankatu 12 B 

33900 Tampere Finland 

Y-tunnus: 2179474-3 

 

2. Tietosuoja-asioista vastaava yhteyshenkilö 
 

Juha Jarva 

juha.jarva@streamplay.fi 

+358 40 748 0018 

 

3. Mitä tietoja käsittelemme 

 
Voimme käsitellä ja tallentaa seuraavia tietoja: Nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite, 
työnantajan nimi, titteli, yhteydenotot ja asiakaspalautteet, palveluitamme ja niiden 
käyttämistä koskevat tiedot, kuten verkkosivustojemme selailu- ja hakutiedot, evästeet, 
suoramarkkinointiin liittyvät suostumukset ja kiellot, mahdolliset muut rekisterin 
käyttötarkoituksen kannalta tarpeelliset tiedot.  
 

4. Tietojen saanti 
 
Saamme henkilötietosi 1) sinulta tai edustamaltasi yritykseltä, 2) asiointisi, sopimuksen 

solmimisen yhteydessä, 3) yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä (YTJ) ja kaupparekisteristä, 4) 

markkinointitietoyhtiöiltä, 5) numero- ja osoitetietojen tarjoajilta, 6) 

luottotietoyhtiöstä/rekisteristä. 

 

5. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus 
 
Käsittelemme ja tallennamme henkilötietojasi asiakassuhteen solmimiseen, asiakkuuden 

hoitamiseen, hallintaan ja kehittämiseen, asiakasviestintään sekä analysointiin ja tilastointiin. 

Käytämme henkilötietoja myös yrityksemme tuotteiden ja palvelujen myynnissä ja 
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markkinoinnissa. Tietoja voidaan käyttää yrityksen liiketoiminnan, tuotteiden ja palveluiden 

kehittämiseen. Henkilötietojen käsittelyn perusteena on tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 

mukainen rekisterinpitäjän oikeutettu etu tai sopimus. 

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet 
Rekisteriin merkittäviä tietoja saadaan säännönmukaisesti rekisteröidyltä itseltään. 

 

7. Henkilötietojen luovuttaminen 
Emme luovuta henkilötietojasi StreamPlay Oy:n ulkopuoliselle kolmannelle osapuolelle ilman 

antamaasi suostumusta. 

 

8. Henkilötietojen siirto EU/ETA-alueen ulkopuolelle 
Henkilötietoja ei säännönmukaisesti siirretä/siirretään EU/ETA-alueen ulkopuolelle. 

 

9. Rekisteröidyn oikeudet 

 
Pääsy tietoihin: Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä tieto, käsitelläänkö hänen 

tietojaan. Jos tietoja käsitellään, rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut tietonsa. 

Tarkastaminen tapahtuu osoittamalla kirjallisen tarkastuspyynnön rekisterinpitäjälle.  

Oikeus tietojen oikaisemiseen: Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisteröityä koskevien 

virheellisten tai puutteellisten henkilötietojen korjaamista. Tietojen oikaiseminen tapahtuu 

osoittamalla kirjallisen oikaisupyynnön rekisterinpitäjälle.  

Oikeus tietojen poistamiseen: Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisteriin tallennettujen 

tietojensa poistamista, ellei tietojen säilyttämiselle ole perustetta. Tietojen poistaminen tapahtuu 

osoittamalla rekisterinpitäjälle kirjallisen vaatimuksen tietojen poistamisesta.  

Oikeus rajoittaa käsittelyä: Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä rajoittaa 

rekisteröidyn henkilötietojen käsittelyä, mikäli tähän on perusteet. Pyyntö henkilötietojen 

käsittelyn rajoittamisesta on osoitettava kirjallisesti rekisterinpitäjälle.  

Oikeus vastustaa tietojen käsittelyä: Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa rekisteröityä 

koskevien henkilötietojen käsittelyä, mikäli tähän on perusteet. Pyyntö henkilötietojen käsittelyn 

vastustamisesta on osoitettava kirjallisesti rekisterinpitäjälle.  

Oikeus siirtää tiedot: Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat ja hänen itsensä 

toimittamat henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa 

ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.  

Oikeus peruuttaa suostumus tietojen käsittelyyn: Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa 

suostumus, johon käsittely on perustunut. Suostumuksen peruminen tapahtuu kirjallisella 

pyynnöllä rekisterinpitäjälle.  

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle: Rekisteröidyllä on oikeus valittaa 

henkilötietojen käsittelyn epäkohdista rekisterinpitäjälle, henkilötietojen käsittelijälle tai valvovalle 

viranomaiselle (Suomessa tietosuojavaltuutettu). 

 



10. Vierailut verkkosivuillamme 
 

Evästeet. Käytämme verkkosivuillamme evästeitä (”cookies”). Evästeet ovat pieniä 

tekstitiedostoja, joita tallennetaan käyttäjän päätelaitteelle verkkosivuilla vieraillessa. Evästeitä 

voidaan hyödyntää esimerkiksi sivujen teknisen toimivuuden varmistamisessa ja markkinoinnin 

kohdentamisessa. Suurin osa selaimista mahdollistavat evästeiden hallinnan käyttäjän toimesta, 

esimerkiksi kytkemällä evästeet kokonaan pois käytöstä, hyväksymällä jokaisen evästeen 

erikseen sekä poistamalla tallennetut evästeet kovalevyltä.  

 


