PRIMEO OY – REKISTERISELOSTE
Tältä sivulta löydät Primeo Oy:n markkinointirekisterin ja asiakasrekisterin henkilötietolain 10
§:n mukaiset rekisteriselosteet.
Primeo Oy:n markkinointirekisteri
Henkilötietolain 10 §:n mukainen rekisteriseloste. Päivitetty 21.5.2018.
1. REKISTERINPITÄJÄ
Primeo Oy (Y-tunnus 2574482-3)
℅ Logomo Byrå
Köydenpunojankatu 14, 20100 Turku
puh. 040 5506535
2. YHTEYS REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA
Rekisteriä koskevat kysymykset tulee lähettää osoitteeseen info (at) primeo.fi.
3. REKISTERIN NIMI
Primeo Oy:n markkinointirekisteri
4. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS
Primeo Oy:n markkinointirekisterin käyttötarkoitus on Primeo Oy:n tuotteiden, palveluiden ja
tapahtumien markkinointi sekä näihin rinnastettavat toimet.
5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:
Nimi
Organisaatio ja asema
Organisaation osoitetiedot
Sähköpostiosoite
Puhelinnumero
Henkilön luovuttamat muut tiedot
6. REKISTERIN SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Markkinointirekisterin tiedot saadaan asiakassuhteen kautta, Primeo Oy:n verkkosivuilta
(yhteydenottolomakkeet, materiaalilataukset, uutiskirjeen tilauslomakkeet), Primeo Oy:n
tapahtumiin ilmoittautumisista, Suomen Asiakastieto Oy:ltä, viranomaisten pitämistä
rekistereistä lain sallimissa rajoissa (esim. Kaupparekisteri, yritystietorekisteri, verohallinnon
rekisterit) sekä yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä.
7. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI
EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE
Rekisterinpitäjä ei luovuta henkilötietoja ulkopuolisille paitsi Suomen viranomaistoimien niin
edellyttäessä.
8. TARKASTUS- JA KIELTO-OIKEUS

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26-28§ mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia
tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tietoja voidaan poistaa ja muokata henkilön pyynnöstä.
Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisterinpitäjän postiosoitteeseen
tai info (at) primeo.fi sähköpostiosoitteeseen. Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran
vuodessa toteutettuna.
9. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterin käyttöoikeus on vain niillä Primeo
Oy:n palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Rekisterinpitäjän
ja sen mahdollisten tietotekniikkakumppanien tietoverkko ja laitteisto, missä rekisteri
sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.
10. EVÄSTEIDEN KÄYTTÖ
Evästeet ovat pieniä käyttäjän tietokoneen kovalevylle tallennettavia tiedostoja. Evästeet
helpottavat navigointia www-sivuillamme ja lisäävät käyttäjäystävällisyyttä. Www-sivumme
saattavat käyttää evästeitä valintojesi muistamiseksi.
Evästeitä voidaan käyttää myös sen toteamiseen, onko tietokoneeltasi jo aiemmin ollut
yhteys sivuillemme. Tällöin tunnistetaan vain tietokoneellasi oleva evästys. Evästeillä
voidaan kerätä tietoja esimerkiksi siitä, miltä sivulta olet siirtynyt osoitteeseen, mitä
www-sivujamme olet selannut ja milloin, mitä selainta käytät, mikä on näyttösi resoluutio ja
käyttöjärjestelmä, sekä mikä on tietokoneesi IP-osoite toisin sanoen mistä
internetosoitteesta lähettämäsi tiedot tulevat ja minne ne vastaanotetaan. Tiedot eivät kerro
käyttäjän nimeä tai muita henkilökohtaisia tietoja eikä käyttäjää ei voida tunnistaa pelkkien
evästeiden avulla.
Jos käytät internetsivujamme, hyväksyt evästeiden käytön ja tallentamisen tietokoneellesi.
Useimmat selainohjelmat hyväksyvät evästeet automaattisesti. Kävijänä sinulla on
mahdollisuus estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimesi asetuksia siten, että selain ei
salli evästeiden tallentamista. Siinä tapauksessa hyväksyt, että joidenkin palveluiden osalta
evästeiden käytön estäminen saattaa kuitenkin vaikuttaa palvelun toiminnallisuuteen.
Primeo Oy:n asiakasrekisteri
Henkilötietolain 10 §:n mukainen rekisteriseloste. Päivitetty 21.5.2018.
1. REKISTERINPITÄJÄ
Primeo Oy (Y-tunnus 2574482-3)
℅ Logomo Byrå
Köydenpunojankatu 14, 20100 Turku
puh. 040 5506535
2. YHTEYS REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA
Rekisteriä koskevat kysymykset tulee lähettää osoitteeseen info (at) primeo.fi.
3. REKISTERIN NIMI
Primeo Oy:n asiakasrekisteri

4. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS
Primeo Oy:n asiakasrekisterin käyttötarkoitus on Primeo Oy:n asiakassuhteen hoitaminen.
5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:
Nimi
Organisaatio ja asema
Organisaation osoitetiedot
Sähköpostiosoite
Puhelinnumero
Henkilön luovuttamat muut tiedot
6. REKISTERIN SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Asiakasrekisterin tiedot saadaan asiakassuhteen kautta.
7. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI
EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE
Rekisterinpitäjä ei luovuta henkilötietoja ulkopuolisille paitsi Suomen viranomaistoimien niin
edellyttäessä.
8. TARKASTUS- JA KIELTO-OIKEUS
Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26-28§ mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia
tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tietoja voidaan poistaa ja muokata henkilön pyynnöstä.
Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisterinpitäjän postiosoitteeseen
tai info (at) primeo.fi sähköpostiosoitteeseen. Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran
vuodessa toteutettuna.
9. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterin käyttöoikeus on vain niillä Primeo
Oy:n palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Rekisterinpitäjän
ja sen mahdollisten tietotekniikkakumppanien tietoverkko ja laitteisto, missä rekisteri
sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.
10. EVÄSTEIDEN KÄYTTÖ
Evästeet ovat pieniä käyttäjän tietokoneen kovalevylle tallennettavia tiedostoja. Evästeet
helpottavat navigointia www-sivuillamme ja lisäävät käyttäjäystävällisyyttä. Www-sivumme
saattavat käyttää evästeitä valintojesi muistamiseksi.
Evästeitä voidaan käyttää myös sen toteamiseen, onko tietokoneeltasi jo aiemmin ollut
yhteys sivuillemme. Tällöin tunnistetaan vain tietokoneellasi oleva evästys. Evästeillä
voidaan kerätä tietoja esimerkiksi siitä, miltä sivulta olet siirtynyt osoitteeseen, mitä
www-sivujamme olet selannut ja milloin, mitä selainta käytät, mikä on näyttösi resoluutio ja
käyttöjärjestelmä, sekä mikä on tietokoneesi IP-osoite toisin sanoen mistä
internetosoitteesta lähettämäsi tiedot tulevat ja minne ne vastaanotetaan. Tiedot eivät kerro

käyttäjän nimeä tai muita henkilökohtaisia tietoja eikä käyttäjää ei voida tunnistaa pelkkien
evästeiden avulla.
Jos käytät internetsivujamme, hyväksyt evästeiden käytön ja tallentamisen tietokoneellesi.
Useimmat selainohjelmat hyväksyvät evästeet automaattisesti. Kävijänä sinulla on
mahdollisuus estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimesi asetuksia siten, että selain ei
salli evästeiden tallentamista. Siinä tapauksessa hyväksyt, että joidenkin palveluiden osalta
evästeiden käytön estäminen saattaa kuitenkin vaikuttaa palvelun toiminnallisuuteen.

