
TIETOSUOJASELOSTE ISS-Otantatutkimus Oy:n tutkimuksiin osallistujien rekisteristä 24.5.2018 
 
1. Rekisterinpitäjä  
ISS-Otantatutkimus Oy  
Yhteystiedot:  
Fredrikinkatu 20 G 74, 00120 Helsinki  
Puh. 050 3457 780  
  
2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa 
Nimi: Petri Koivisto  
Yhteystiedot: 
Fredrikinkatu 20 G 74, 00120 Helsinki  
Sähköposti: otantatutkimus@otanta.com  
  
3. Rekisterin nimi  
ISS-Otantatutkimus Oy:n tutkimusten osallistujarekisteri 
  
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on erilaisten markkinatutkimusten tekeminen, tutkimusten 
laadunvalvonta, arvontojen järjestäminen ja palkkioiden hallinta.  
Henkilötietoja kerätään vain ennalta suunniteltuihin tarkoituksiin ja vain tarvittavassa laajuudessa. 
 
5. Rekisterin tietosisältö  
Rekisteri sisältää henkilötietoja tutkimuksiin osallistuvista ja palautetta antaneista henkilöistä. Perustietoja 
ovat: nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoitetiedot, tarvittaessa muut arvontojen ja palkkioiden 
maksamiseen liittyvät tiedot sekä mahdolliset muut käyttötarkoituksen kannalta tarpeelliset tiedot.   
 
6. Säännönmukaiset tietolähteet  
Rekisterin tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään markkinatutkimusten yhteydessä.  
 
7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset  
Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, ellei Suomen viranomaistoimet niin edellytä. 
 
8. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle  
Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 
 
9. Rekisterin suojauksen periaatteet ja säilytysaika 
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan 
asianmukaisesti. Laitteistojen fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. 
Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen 
turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden 
toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.  
 
Henkilötietoja säilytetään ainoastaan niin kauan kuin henkilötiedon käyttötarkoituksen vuoksi on 
tarpeellista.  Arvontoihin ja palkkioiden maksuun liittyvät tiedot arkistoidaan kirjanpitolain mukaisesti. 
Tutkimusten laadunvarmistukseen liittyvät tiedot poistetaan, kun niitä ei ole enää tarpeellista säilyttää. 
 
  



10. Tarkastusoikeus 
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä rekisteritietojen tarkastuspyyntö kirjallisesti allekirjoitetulla kirjeellä 
rekisterinpitäjän (kohdan 1.) osoitteeseen. Rekisterinpitäjä antaa rekisteröidylle ilman aiheetonta 
viivästystä mahdollisuuden tutustua rekisteritietoihin ja antaa pyydettäessä tiedot kirjallisesti. 
 
11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista 
Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää virheen korjaamista koskevan pyynnön 
rekisteriasioista vastaavalle henkilölle (kohta 2.)  
 
12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet 
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä. 
Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten 
henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti 
rekisterinpitäjälle. 
 
 


