GDPR ja rekisteriseloste
Miten GDPR:n tietosuojaperiaatteet on otettu huomioon
Motiwell noudattaa Euroopan unionin tietosuoja-asetuksen ja kansallisten sääntöjen määräyksiä.
Tietoja käytetään yrityksen liiketoiminnan menekinedistämistarkoituksissa, jaettaessa tietoa
yrityksen palveluista ja tuotteista tai tehtäessä markkinakartoituksia, -tutkimuksia tai -selvityksiä.
Koska keskeisenä viestintätapana on sähköposti, henkilörekisteristä poistetaan vanhentuneet
tiedot palautuneiden (bounce back) sähköpostitietojen perusteella eli silloin kun vastaanottajan
sähköposti ei enää ole toiminnassa.
Kaikki ne henkilötiedot, jotka eivät ole osoittaneet aktiivisuutta yrityksen viestintään poistetaan
automaattisesti 3 vuoden kuluttua. Muissa tapauksissa henkilötiedot poistetaan vain henkilön
itsensä niin pyytäessä.
Rekisterinpitäjä ei luovuta henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin
edellyttäessä. Henkilöllä on oikeus tarkastaa kaikki henkilörekisteriin talletetut, itseä koskevat
tiedot. Henkilöllä on oikeus tietojen oikaisemiseen sekä oikeus tietojen poistamiseen eli niin
kutsuttu oikeus tulla unohdetuksi.
Henkilöllä on myös oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä. Motiwell toimittaa henkilötietojen
käsittelyä koskevat tiedot rekisteröidylle helposti ymmärrettävässä ja saatavilla olevassa
muodossa tarvittaessa kuukauden kuluessa pyynnöstä.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteet
Suostumus voidaan antaa selkeästi ilmaisevalla toimella, kuten kirjallisella, sähköisellä tai
suullisella lausumalla, jolla hän hyväksyy henkilötietojensa käsittelyn. Suostumus kattaa kaikki
käsittelytarkoitukset.

Miten tietoturvasta on huolehdittu
Henkilötietojen suojaamisesta huolehditaan kaikissa käsittelyn vaiheissa alkaen tietojen
keräämisestä ja päättyen tietojen tuhoamiseen.Tietoturvaloukkaustapauksissa yritys tekee
loukkausta koskevan ilmoituksen valvontaviranomaiselle mahdollisimman pian loukkauksen
ilmitulosta.

Miten henkilötietojen käsittelyyn liittyvä riskienhallinta on toteutettu.
Henkilötietojen riskienhallinta on huomioitu yrityksen tietoturvapolitiikassa.

Motiwell, Impulssi-instituutti Oy
y-tunnus: 1075775-6
Välikedonkuja 4, 20900 Turku
info@motiwell.fi
+358 50 567 2990

Rekisteriseloste
1. Rekisterinpitäjä
Impulssi-instituutti Oy, Motiwell, Välikedonkuja 4 20900 Turku puh. 0505672990
2. Rekisteriasiat
Vastaamme mahdollisimman pian rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin.
3. Rekisterin nimi
Motiwell asiakas- ja markkinointirekisteri.
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Käsittelyn tarkoituksena on yritysten välisten asiakassuhteiden hoitaminen, asiakkaan ja
Motiwellin oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen
henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin.
5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri voi sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaisia tietoja: Nimi, Sähköpostiosoite,
Matkapuhelinnumero, Yrityksen nimi, yhteystiedot ja asiakkuutta kuvaavia tietoja.
6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteri koostetaan Motiwellin asiakastietojärjestelmästä, yleisesti saatavilla olevista
internetlähteistä ja Fonectan-tietokannasta.
7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Rekisterinpitäjä ei luovuta Asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen
viranomaistoimien niin edellyttäessä.
8. Tietojen poistaminen
Tietoja voidaan poistaa Asiakkaan vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.
9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Motiwellin tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri
sijaitsee on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.
10. Kielto-oikeus
Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa ja muuta
markkinointia varten.

