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TIETOTURVA 

 

Henkilötietojen kerääminen, säilytys, minimointi ja täsmällisyys 

BusinessMaker- verkkotyökalulla kerätään käyttäjistä muun muassa seuraavia tietoja: nimi, sähköposti, 

osallistujan www-sivut, ilmoittautuneen henkilön puhelinnumero, osallistujan toimiala, toimipaikka sekä 

toimialue. Yrityksistä saatetaan kerätä myös tietoja kuten Y-tunnus, yrityksen koko yms. Kukin 

BusinessMaker-tapahtuma on tilaajansa näköinen ja kunkin tapahtuman yhteydessä kerätään eri tietoja. 

Käyttäjä näkee rekisteröityessään mitä tietoja kerätään ja mitkä kentät ovat pakollisia täyttää.  

 

Käyttäjän salasanaa ei tallenneta järjestelmään sellaisenaan, vaan siitä tallennetaan ns. tiiviste jonka avulla 

salasanan oikeellisuus voidaan todentaa kirjauduttaessa. Tiivisteestä ei kuitenkaan pysty johtamaan 

alkuperäistä salasanaa, vaikka se joutuisi ulkopuolisen käsiin. Sovellukseen kirjautuessaan käyttäjä hyväksyy 

tämän tietoturva-ja rekisteriselosteen mukaiset ehdot. 

BusinessMaker.fi ® -verkkosovelluksen omistaa BusinessMaker Solutions Oy.  Se ei luovuta kerättäviä 
tietoja kolmannelle osapuolelle poissulkien tapahtuman tilaajan eli järjestäjän. Kunkin tapahtuman tilaajalla 
on oikeus tilauskohtaiseen rekisteriin. Tilaajana toimii järjestävä taho, jota ilman tapahtumaa ei ole eikä 
rekisteriä kerätä.  

BusinessMaker Solutions Oy saattaa käyttää kerättäviä tietoja yrityksen omaan markkinointiin esimerkiksi 
tiedottamiseen BusinessMaker-verkkotyökalun muutoksista tai markkinoidakseen BusinessMaker- 
tuotteita.  

Kaikki BusinessMaker- verkkotyökalua käyttäneiden tiedot säilytetään kolmannen osapuolen palvelintilassa 
(Zoner Oy).  

BusinessMaker Solutions Oy huolehtii käyttäjärekisterin ajantasaisuudesta. Jokaisella käyttäjällä on oikeus 
saada jäljennös häntä koskevasta henkilötiedosta.  

 

Järjestelmien toimintavarmuus 
Yhteys BusinessMaker verkkosivuun on aina ssl-salattu. Mikäli palvelun käyttö estyy merkittävästi, 
kompensaatiosta sovitaan tapauskohtaisesti. 

BusinessMaker Oy sitoutuu ilmoittamaan havaituista tietoturvaloukkauksista valvontaviranomaisille 
viimeistään 72 tunnin kuluessa. Jos loukkauksesta on todennäköisiä haittavaikutuksia rekisteröidyn 
henkilötietojen suojalle tai yksityisyydelle, BusinessMaker Oy sitoutuu ilmoittamaan tapahtuneesta myös 
rekisteröidylle itselleen. 

 

Tietojenkäsittelyn turvallisuuden varmistaminen 

BusinessMaker Solutions Oy sitoutuu testaamaan, tutkimaan ja arvioimaan säännöllisesti BusinessMaker- 
verkkotyökalun teknisten ja organisatoristen toimenpiteiden tehokkuutta tietojenkäsittelyn turvallisuuden 
varmistamiseksi. BusinessMaker Solutions Oy ei kuitenkaan vastaa mahdollisista tietomurroista 
aiheutuneista vahingoista. Järjestelmään ei siis tule syöttää mitään luottamukselliseksi luokiteltavaa tietoa. 

 

Nimetty tietosuojavastaava 

BusinessMaker – verkkotyökalun tietosuojavastaava on Anneli Komi, BusinessMaker Solutions Oy:n 
toimitusjohtaja. Tietosuojavastaava suunnittelee, kehittää, varmistaa sekä valvoo tietosuojan toteutumista.  
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REKISTERISELOSTE 

Henkilötietolain (523/1999) 10 § mukainen rekisteriseloste 

Rekisterin nimi 

BusinessMaker 

Rekisterinpitäjä 

Nimi:  BusinessMaker Solutions Oy 

Verkkosivut:  www.businessmaker.fi 

Osoite:  Pakkalankuja 7, 01510 Vantaa 

Puh.  045 122 0142  

Sähköposti:  anneli.komi@businessmaker.fi 

Rekisteriasioista vastaava henkilö 

Nimi:  Anneli Komi 

Osoite:  Pakkalankuja 7, 01510 Vantaa 

Puh.  045 122 0142 

Sähköposti:  anneli.komi@businessmaker.fi 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / Rekisterin käyttötarkoitus 
Rekisterin tarkoituksena on kerätä BusinessMaker- verkkotyökalua käyttävien yritysten nimi- ja 

sähköpostitiedot mahdollista markkinointia ja tiedottamista varten. Tietoja ei anneta ulkopuolisille eikä 

luovuteta ulkomaille. Kolmannella osapuolella, kuten kunkin tapahtuman tilaajalla on oikeus ko. 

Tapahtuman käyttäjärekisteriin rajautuen kuitenkin vain tilaajaa koskeviin tapahtumiin.  

Rekisterin tietosisältö 
Rekisteriin kerätään tietoja käyttäjästä kuten esimerkiksi yrityksen ja henkilön nimi, sähköpostiosoite ja 

puhelinnumero. Tietojen kerääminen vaihtelee tapahtumakohtaisesti.  

Rekisterin tietolähteet                                                                                                                                             

Tietoja rekisteriin kertyy verkkotyökalua käyttävien yritysten kautta. Niiden yritysten ja  henkilöiden tiedot 

kerätään, jotka omalla ilmoituksellaan haluavat käyttää BusinessMaker- verkkotyökalua. Perusteena 

rekisteritietojen keräämiselle on henkilön oma suostumus, jonka hän tekee automaattisesti 

rekisteröidyttyään verkkotyökalun käyttäjäksi.  

Tietojen luovuttaminen ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille eikä EU-n alueelle tai muualle ulkomaille. 

Rekisterin suojauksen periaatteet 
1) Henkilö- ja yritystiedot säilytetään luottamuksellisina.  

2) Sähköinen jäsenrekisteri sijaitsee nettipalvelimella, jonne on pääsy vain BusinessMaker Solutions Oy:llä 

sekä palvelintilan tarjoajalla (Zoner Oy). BusinessMaker Solutions Oy huolehtii tietoturvan säilymisestä 

parhaan kykynsä mukaan.  

Tarkastusoikeus 
Rekisteriin merkityllä jäsenellä on pääsääntöisesti oikeus tarkastaa henkilörekisteriin talletetut tietonsa 

sekä pyytää rekisterinpitäjää korjaamaan virheelliset tietonsa. Tarkastuspyyntö on pyydettävä kirjallisesti 

asianomaiselta rekisterinpitäjältä.  
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Rekisteritietojen korjaaminen, muuttaminen ja rekisteristä poistuminen                                        

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn henkilön vaatimuksesta 

oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, 

tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto. Henkilö tai yritys voi milloin vain poistua rekisteristä 

kirjallisella ilmoituksella. Tällöin hänen tietonsa poistuvat automaattisesti rekisteristä. Henkilöllä on oikeus 

pyytää käsittelyn rajoittamista sekä oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä. Henkilön rekisterissä olevia 

tietoja ei siirretä järjestelmästä toiseen.  

 

Vantaalla 28.1.2019 

Anneli Komi/BusinessMaker Solutions Oy 


