
  30.10.2020  
 

          

 

TIETOSUOJASELOSTE       
 

Tämä tietosuojaseloste koskee Get Sales Oy (jäljempänä ”Palveluntarjoaja”) verkkosivustoja 
https://getsales.fi ja https://vip.getsales.fi.  

Palveluntarjoaja on sitoutunut suojaamaan asiakkaidensa yksityisyyttä. Tällä tietosuojaselosteella 
informoimme asiakkaitamme heidän henkilötietojensa keräämisestä ja käsittelystä täyttääksemme 
rekisterinpitäjän informointivelvollisuuden. Asiakkaan on hyväksyttävä tämän tietosuojaselosteen 
ehdot voidakseen käyttää Palveluntarjoajan palveluita. 

Palveluntarjoaja käsittelee Asiakkaan henkilötietoja tämän tietosuojaselosteen, EU:n yleisen 
tietosuoja-asetuksen ((EU) 2016/679) ja muun tietosuojalainsäädännön vaatimusten mukaisesti.  

 

1. Rekisterinpitäjä  

Get Sales Oy 

Y-tunnus: 3100817-9 

Osoite: Salomonkatu 17 A, 00100 Helsinki. 

Sähköposti: hello@getsales.fi  

Yhteyshenkilö: Pekka Hackspik, puhelinnumero +358 500 767 072, sähköposti 
pekka.hackspik@getsales.fi.  

 

2. Tietosuojavastaava 

Palveluntarjoajan tietosuojavastaava on Lauri Jutila. Tietosuojavastaavaan saa yhteyden 
puhelimitse numerosta +358 50 403 4003, tai sähköpostitse osoitteesta 
lauri.jutila@getsales.fi. 

 

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja oikeusperusteet 

Palveluntarjoaja käsittelee henkilötietoja palveluidensa toteuttamiseksi. Asiakkaiden tiedot 
tallennetaan Palveluntarjoajan asiakasrekisteriin. Kaikki asiakastiedot käsitellään 
luottamuksellisesti. Asiakasrekisterissä olevia tietoja käytetään:  

a. asiakassuhteen ylläpitämiseen; 
b. asiakkaan pyyntöjen toteuttamiseen, tilausten toimitukseen ja tiedustelujen 

käsittelyyn; 
c. Palveluntarjoajan liiketoiminnan ja palveluiden hallintaan, tarjontaan ja 

kehittämiseen; 



  30.10.2020  
 

d. paremman asiakaspalvelun tarjoamiseen ja asiakaskokemuksen parantamiseen; 
e. henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön ja markkinoinnin tuottamiseen; 
f. markkinointimateriaalin lähettämiseen asiakkaan viestintäpreferenssien mukaisesti 

(sähköistä suoramarkkinointia lähetetään vain nimenomaisella asiakkaan 
suostumuksella); 

g. Palveluntarjoajan laissa ja asetuksissa asetettujen velvoitteiden täyttämiseen sekä 
rikosten, petosten ja väärinkäytösten estämiseen ja tunnistamiseen; ja 

h. sivuston käyttötapojen analysointiin sivuston kehittämiseksi. 

Tietoja käsitellään asiakkaan ja Palveluntarjoajan väliseen sopimukseen, asiakkaan erilliseen 
nimenomaiseen suostumukseen tai lainsäädännön velvoitteisiin perustuen. Palveluntarjoaja 
tarvitsee asiakkaalta tietyt henkilötiedot palveluidensa toteuttamiseksi.  

4. Käsiteltävät henkilötietoryhmät 

Palveluntarjoaja käsittelee mm. seuraavia henkilötietoja: 

a. asiakkaan ja asiakkaan yhteyshenkilön tunnistetiedot, kuten nimi ja y-tunnus; 
b. asiakkaan ja asiakkaan yhteyshenkilön yhteystiedot, kuten osoite, sähköpostiosoite 

ja puhelinnumero; 
c. maksutiedot ja muut laskutustiedot; 
d. palvelujen käytöstä johdetut tiedot esimerkiksi tilatuista koulutuksista ja 

palveluista, verkkosivun käyttö- ja selaustiedot ja muut kohdennettuun sisältöön 
käytetyt tiedot; ja 

e. asiakkaan yhteydenottoa ja markkinointia koskevat preferenssit. 

Tiedot kerätään pääosin asiakkaalta.  

Vieraillessasi sivustolla Palveluntarjoaja voi lisäksi kerätä sinusta anonyymisti sivuston 
käyttöön ja käyttökokemukseen liittyviä tietoja, kuten tietoja selaimesi ja 
käyttöjärjestelmäsi asetuksista ja sivujen käyttötavoista. 

5. Henkilötietojen vastaanottajat ja vastaanottajaryhmät 

Asiakastietoja käsittelevät Palveluntarjoajan työntekijät, joilla on pääsy asiakastietoihin 
siltä osin kuin heidän työtehtäviensä asianmukaiseksi suorittamiseksi on välttämätöntä. 
Kaikki tietoja käsittelevät henkilöt on sopimuksilla velvoitettu pitämään tiedot 
luottamuksellisina. Tietoja käsittelevien henkilöiden määrä rajataan välttämättömään. 

Yhteistyökumppanimme voivat tehtäviensä asianmukaiseksi suorittamiseksi käsitellä 
asiakkaan henkilötietoja Palveluntarjoajan lukuun Palveluntarjoajan pyynnöstä ja 
ohjeistuksen mukaisesti. Kolmansien osapuolten henkilötietojen käsittelyssä 
Palveluntarjoajan lukuun sovelletaan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen vaatimuksia. 

Välitämme tietoja seuraaville kolmansille osapuolille: 

• Heroku 
• Amazon Web Services 
• Google Analytics 
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6. Tietojen luovutus 

Asiakkaan henkilötietoja saatetaan luovuttaa: 

a. yrityksille tai muille organisaatioille, jotka tarjoavat palveluita Palveluntarjoajan 
lukuun Palveluntarjoajan toimeksiannosta ja ohjeiden mukaisesti, ja tässä 
yhteydessä käsittelevät henkilötietoja; 

b. yrityksille tai muille organisaatioille, joille olet pyytänyt Palveluntarjoajaa 
luovuttamaan henkilötietojasi tai joille Palveluntarjoaja saa suostumuksellasi 
luovuttaa niitä; 

c. jälleenmyyjille ja Palveluntarjoajan yhteistyökumppaneille, kun tämä on 
välttämätöntä koulutuksen tai palvelun tarjoamiseksi sinulle; 

d. Palveluntarjoajan neuvonantajille; 
e. lainvalvontaviranomaisille, tuomioistuimille, sääntelyelimille, viranomaisille tai 

muille kolmansille osapuolille, kun Palveluntarjoaja katsoo tämän olevan tarpeen 
laissa tai asetuksessa asetetun velvoitteen täyttämiseksi tai muuten 
Palveluntarjoajan tai kolmannen osapuolen oikeuksien suojaamiseksi laissa 
säädetyllä tavalla; ja 

f. kolmannelle osapuolelle, joka ostaa Palveluntarjoajan omaisuuden ja 
liiketoiminnan kokonaisuudessaan tai olennaisilta osin tai jolle Palveluntarjoaja 
siirtää omaisuutensa ja liiketoimintansa kokonaisuudessaan tai olennaisilta osin. 
Jos tällainen kauppa tai siirto tapahtuu, Palveluntarjoaja ryhtyy kohtuullisiin 
toimenpiteisiin varmistaakseen, että henkilötiedot vastaanottava taho käyttää niitä 
tämän tietosuojaselosteen mukaisesti. 

7. Suojatoimet 

Palveluntarjoaja pyrkii ylläpitämään korkeaa tietoturvan tasoa palveluissaan ja suojaamaan 
asiakkaan henkilötiedot ja muut Palveluntarjoajan hallussa olevat asiakkaan tiedot 
käyttämällä tarpeellisia ja kohtuullisia fyysisiä, teknisiä ja hallinnollisia keinoja 
suojatakseen tiedot väärinkäytöksiltä, menetyksiltä ja tahattomilta tuhoutumisilta. 

Noudatamme henkilötietojen käsittelyssä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen säännöksiä 
tietojen minimoinnista, pseudonymisoinnista ja anonymisoinnista. Henkilötietoihin on 
pääsy vain siihen oikeutetuilla henkilöillä, joilla on sopimukseen tai muuhun perustuva 
salassapitovelvollisuus. Henkilötietoja käsitellään luottamuksellisina. Palveluntarjoaja 
rajaa tietoja käsittelevien henkilöiden määrän välttämättömään. 

Palvelimet on suojattu tietomurtoja ja palvelunestohyökkäyksiä vastaan palveluntarjoajien 
toimittamilla tietoturvatuotteilla ja tietoturvapalveluilla. 

Asiakas huolehtii itse siitä, että asiakkaan laitteisto, ohjelmisto ja tietoliikenneyhteys ovat 
Palvelun vaatimusten mukaisia. Asiakas vastaa itse tietoliikenneyhteyksistään, 
tietoturvastaan, tietojärjestelmistään, tietokoneohjelmistaan ja -sovelluksistaan sekä 
laitteistaan palvelun käyttämisessä eikä Palveluntarjoajalla ole niistä mitään vastuuta. 

Palveluntarjoajan palveluihin saattaa sisältyä kolmansien ylläpitämille verkkosivuille 
johtavia linkkejä. Asiakas käyttää ulkopuolisiin verkkosivuihin liittyviä linkkejä omalla 
vastuullaan. Palveluntarjoaja ei valvo ulkopuolisten verkkosivustojen sisältöä eikä ole 
vastuussa näiden verkkosivujen tietoturvasta, luotettavuudesta tai oikeellisuudesta.  
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8. Henkilötietojen säilytysaika 

Palveluntarjoaja säilyttää henkilötietoja vain sen ajan, joka on tarpeen tässä 
tietosuojaselosteessa kuvattujen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi.  

Lisäksi Palveluntarjoaja voi säilyttää tietoja kauemmin, mikäli se on tarpeen laissa 
asetettujen velvollisuuksien toteuttamiseksi ja niiden asianmukaisen toteuttamisen 
osoittamiseksi. 

Ellei lainsäädäntö velvoita säilyttämään henkilötietoja pidempään, Palveluntarjoaja poistaa 
henkilötiedot toimitettuaan palvelun asiakkaalle. 

9. Rekisteröidyn oikeudet 

Asiakkaalla on oikeus EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti: 

a. saada pääsy itseään koskeviin henkilötietoihin, tarkistaa henkilötiedot, ja 
pyynnöstä saada niistä jäljennös, ellei Palveluntarjoajalla ole lainmukaista 
perustetta kieltäytyä oikeuden toteuttamisesta; 

b. pyytää itseään koskevien henkilötietojen oikaisemista; 
c. pyytää itseään koskevien henkilötietojen poistamista, ellei Palveluntarjoajalla ole 

laista johtuvaa velvollisuutta tai tarvetta säilyttää kyseisiä tietoja;   
d. tietyin edellytyksin pyytää itseään koskevien henkilötietojen käsittelyn 

rajoittamista; 
e. vastustaa itseään koskevien henkilötietojen käsittelyä; ja 
f. siirtää tiedot järjestelmästä toiseen. 

 
Palveluntarjoaja pidättää oikeuden kieltäytyä pyynnöistä, jotka ovat 
tietosuojalainsäädännön mukaan perusteettomia tai muutoin epäkäytännöllisiä, vaarantavat 
muiden henkilöiden yksityisyyden, tai jos laki ei muutoin vaadi pääsyn antamista tietoihin. 
Tarkastusoikeutta tai tietojen oikaisua tai poistoa koskevan pyynnön tulee olla kirjallinen 
ja allekirjoitettu. Pyyntö tulee lähettää postitse osoitteeseen Salomonkatu 17 A, 00100 
Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen pekka.hackspik@getsales.fi.  

Jos käsittely perustuu suostumukseen, asiakkaalla on oikeus peruuttaa suostumuksensa 
milloin tahansa. Asiakas voi myös kieltää tietojensa käytön ja käsittelyn 
markkinointitarkoitukseen. Mikäli asiakas on suostunut vastaanottamaan Palveluntarjoajan 
sähköistä markkinointiviestintää, asiakkaalla on oikeus peruuttaa suostumuksensa milloin 
tahansa. 

Mikäli asiakas haluaa käyttää edellä mainittuja oikeuksiaan, hänen tulee ottaa yhteyttä 
Palveluntarjoajaan sähköpostilla osoitteeseen pekka.hackspik@getsales.fi. 

Mikäli asiakas havaitsee Palveluntarjoajan henkilötietojen käsittelyssä puutteita, 
asiakkaalla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, tietosuojavaltuutetulle.  
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10. Automaattinen päätöksenteko 

Palveluntarjoaja ei tee automaattiseen päätöksentekoon perustuvia päätöksiä. 
Palveluntarjoaja ei tee profilointia käsittelemiensä henkilötietojen perusteella. 

11. Evästeet 

Palveluntarjoajan verkkosivustolla ja Palveluissa käytetään evästeitä (Cookies) ja muita 
vastaavia tekniikoita, joiden tarkoitus on tehdä sivustosta käyttäjäystävällisempi ja parantaa 
asiakaskokemusta. Evästeillä kerättyjä tietoja voidaan käyttää parempien tarjousten ja 
henkilökohtaisten tuotesuositusten tarjoamiseksi. Osa Palveluntarjoajan verkkosivujen tai 
verkkokaupan sisällöstä voi myös edellyttää evästeiden hyväksymistä toimiakseen.  

12. Tietosuojaselosteeseen tehtävät muutokset 

Palveluntarjoaja pidättää oikeuden tehdä muutoksia tähän tietosuojaselosteeseen 
sovellettavan lainsäädännön mukaisesti. Jos Palveluntarjoaja tekee huomattavia tai 
olennaisia muutoksia siihen, miten se käsittelee henkilötietojasi, asiasta tiedotetaan 
näkyvästi sivustolla tai ottamalla sinuun yhteyttä henkilökohtaisesti. Jos et hyväksy 
muutoksia, älä jatka sivuston käyttöä.  

13. Yhteystiedot 

Mikäli sinulla on kysyttävää Palveluntarjoajan tietosuojaselosteesta, ota ystävällisesti 
yhteyttä Palveluntarjoajaan sähköpostilla osoitteeseen lauri.jutila@getsales.fi. 

 
  
  

GET SALES OY 


