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Tietosuojaseloste 
Päivitetty 1.2.2022 

 

Festum Software Oy kunnioittaa yksityisyyttäsi. Tässä selosteessa kuvataan, miten 
Festum Software Oy käsittelee henkilötietoja markkinointitarkoituksiin. Seloste on EU:n 
yleisen tietosuoja-asetuksen ja kansallisen lainsäädännön mukainen tietosuojaseloste 
sekä informointiasiakirja rekisteröidyille. Tarkempi kuvaus evästeiden käytöstä Festum 
Software Oy:n verkkosivulla on erillisessä verkkosivuja koskevassa evästeselosteessa. 

 

1. Rekisterinpitäjä 

Festum Software Oy, y-tunnus 2239894-5 

Isolinnankatu 22 B 

28100 Pori 

sähköposti: gdpr(at)festum.fi 

software.festum.fi 

 

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa 

Minna Halonen, toimitusjohtaja 

sähköposti: minna.halonen(at)festum.fi 

puhelin: 020 7909 765 

 

3. Rekisterin nimi 

Festum Software Oy:n markkinointirekisteri 

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperusteet 

Rekisterin tietoja käytetään Festum Software Oy:n markkinointiviestintään. 

Käyttäjien henkilötietojen käsittelyssä Festum Software Oy noudattaa EU:n yleistä 
tietosuoja-asetusta (GDPR), kansallista lainsäädäntöä sekä hyviä 
tietojenkäsittelykäytäntöjä. Rekisterinpitäjä noudattaa henkilötietojen käsittelyssä 
tietojen käsittelyn minimoinnin periaatetta, jonka mukaan tietoja käytetään vain siinä 
laajuudessa kuin on välttämätöntä ja vain siihen tarkoitukseen, johon ne on kerätty. 
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5. Rekisterin tietosisältö 

Rekisteriin merkitään seuraavat tiedot 

• Henkilön nimi 
• Yrityksen nimi 
• Henkilön sähköpostiosoite 
• Yrityksen tai henkilön puhelinnumero 

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet 

Tietoja syntyy Festum Software Oy:n markkinointitilaisuuksista ja markkinointitoimista 
sekä yhteistyökumppanien luovuttamista jäsentiedoista tai eri tapahtumien 
osallistujatiedoista, tiedot perustuvat henkilön suostumukseen. Tietolähteenä voi olla 
myös henkilön verkkosivujen lomakkeella tai chatbotin kautta antamat tiedot 
esimerkiksi uutiskirjeen tilaamisen yhteydessä. 

 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset 

Rekisterin tietoja käytetään yksinomaan Festum Software Oy:n markkinointi- ja 
myyntitarkoituksiin eikä rekisterin tietoja luovuteta ulkopuolisille tahoille eikä muihin 
kuin em. tarkoituksiin. 

 

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

Rekisterin tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

 

9. Rekisterin suojauksen periaatteet 

A) Manuaalinen aineisto 

Manuaalinen aineisto säilytetään normaalia huolellisuutta ja varovaisuutta noudattaen 
lukitussa tilassa. 

 

B) Sähköinen aineisto 

Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä ja tiedostot ovat suojattu yritystoiminnassa 
normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus 
edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain 
rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu 
käyttöoikeus liittyy. 
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10. Henkilötietojen säilytysaika 

Tietoja säilytetään vain niin kauan kuin se on tarpeellista tässä selosteessa kuvatun 
käsittelytarkoituksen toteuttamiseksi. 

 

11. Rekisteröidyn oikeudet  

Jokaisella on oikeus tarkastaa rekisteriin sisältyvät itseään koskevat tiedot ja vaatia 
virheellisten tai puutteellisten tietojen korjaamista. Tarkastus- ja oikaisupyynnöt tulee 
lähettää tämän selosteen 2 kohdassa mainittuun osoitteeseen. 

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä kantelu valvontaviranomaiselle, jos hän katsoo, että 
tietojen käsittelyssä rikotaan EU:n tietosuoja-asetusta. 


