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Kiertokaari Oy:n tiedotuksen ja markkinoinnin tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä Kiertokaari Oy
Ruskoniityntie 10
90620 Oulu
050 316 6505

2. Yhteyshenkilö Toimitusjohtaja
Sami Hirvonen
Ruskoniityntie 10
90620 Oulu
040 703 4776

Tietosuojavastaava
Antero Kiljunen
Ruskoniityntie 10
90620 Oulu
050 316 6889

3. Henkilötietojen käsittelyn
tarkoitukset ja oikeuspe-
ruste

Kiertokaari Oy hoitaa jätelain velvoittamia kuntien järjestämisvastuulle
kuuluvia jätehuollon palveluja. Tiedottamisessa ja markkinoinnissa kerät-
tyjä henkilötietoja käytetään jätelain mukaiseen neuvontaan, tiedotukseen
ja valistukseen jätehuollon asianmukaiseksi toteuttamiseksi.

Henkilötietoja käsitellään Kiertokaari Oy:n palveluista ja toiminnasta tie-
dottamiseen ja markkinointiin seuraavasti:

- markkinointiviestien lähettämiseen
- median ja sidosryhmien edustajien tavoittamiseen
- tapahtumakutsujen lähettämiseen
- tapahtumien järjestämiseen
- tiedotteiden lähettämiseen
- uutiskirjeiden lähettämiseen
- palkintojen lähettämiseen arvonnassa voittaneille.

Tietojen käsittely perustuu henkilön suostumukseen ja osassa tilanteita
Kiertokaari Oy:n lakisääteiseen velvoitteeseen tiedottaa toiminnastaan.
Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on lakisääteisten velvoittei-
den toteuttaminen sekä rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn sopimuksen täy-
täntöönpano.

4. Rekisterin tietosisältö Rekisteri sisältää vain käyttötarkoituksen kannalta perustellut henkilötie-
dot, joita ovat:

- nimi,
- osoite,
- sähköpostiosoite,
- puhelinnumero,
- asema organisaatiossa,
- organisaation nimi ja
- sähköisen viestinnän tunnistetiedot

Näistä ainoastaan sähköpostiosoite on pakollinen tieto (ei koske palkinto-
jen lähettämistä arvonnan voittajille).

5. Säännönmukaiset tieto-
lähteet

Rekisterin henkilötiedot kerätään ensisijaisesti rekisteröidyltä itseltään.

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomak-
keilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen me-
dian palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilan-
teista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.
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6. Henkilötietojen siirrot ja
luovutukset

Tiedotuksen ja markkinoinnin kautta kerättyjä henkilötietoja ei säännön-
mukaisesti luovuteta Kiertokaari Oy:n ulkopuolelle.

Rekisterinpitäjä käsittelee tietoja itse sekä hyödyntää henkilötietojen kä-
sittelyssä rekisterinpitäjän puolesta ja lukuun toimivia alihankkijoita. Alla
listatut tahot toimivat rekisterinpitäjän lukuun henkilötiedon käsittelijöinä:

- IT-järjestelmien toimittajat
- IT-palveluiden toimittajat

7. Henkilötietojen siirto EU:n
tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterin tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Henkilötietojen säilytys-
aika

Henkilötietoja säilytetään niin kauan ja siinä laajuudessa kuin on tarpeel-
lista suhteessa niihin alkuperäisiin tai yhteensopiviin tarkoituksiin, joihin
henkilötiedot on kerätty ottaen huomioon laista tulevat säilytysajat.

Rekisterinpitäjä arvioi henkilötietojen säilyttämisen tarpeellisuutta sään-
nöllisesti. Lisäksi rekisterinpitäjä toteuttaa kaikki mahdolliset kohtuulliset
toimenpiteet sen varmistamiseksi, että käsittelyn tarkoituksiin nähden
epätarkat, virheelliset tai vanhentuneet henkilötiedot poistetaan tai oikais-
taan viipymättä.

9. Rekisterin suojauksen pe-
riaatteet

Henkilötietoihin on pääsy vain niillä henkilöillä, jotka tarvitsevat ko. tietoja
työtehtäviensä hoitamiseen. Henkilötietoja sisältävät dokumentit säilyte-
tään lukituissa tiloissa.

Henkilötietoja sisältävät järjestelmät sijaitsevat lukituissa tiloissa ja järjes-
telmiin on käyttäjäkohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat. Järjestelmiä
voivat käyttää vain nimetyt ko. järjestelmää työtehtäviinsä tarvitsevat hen-
kilöt. Järjestelmien tietoturva on varmistettu teknisin ja hallinnollisin kei-
noin.

10. Rekisteröidyn oikeudet Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa omat henkilötietonsa, oikeus vaatia
virheellisen henkilötiedon oikaisua, oikeus vaatia henkilötietojen poista-
mista ja oikeus pyytää henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista. Rekiste-
röidyn oikeuksia koskevat pyynnöt tulee toimittaa henkilökohtaisesti tai
kirjallisesti kohdassa 2 mainitulle rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvon-
taviranomaiselle.

11. Tietosuojaselosteen
muutokset

Kiertokaari Oy pidättää oikeuden päivittää ja muuttaa tietosuojaselostetta.
Ilmoitamme muutoksista yrityksen nettisivuilla.


