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TAALERI ENERGIA OY:N TIETOSUOJAILMOITUS
Tällä tietosuojailmoituksella toimitamme sinulle tietoja siitä, kuinka ja miksi me käsittelemme
sinun henkilötietojasi liiketoiminnassamme.
Me käsittelemme liiketoiminnassamme henkilötietoja rekisterinpitäjänä seuraaviin
tarkoituksiin:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
1)

Asiakassuhteet
Liikekumppanisuhteet
Hankekohtaiset suhteet sidosryhmiin
Sijoituspaikkojen hallinta maanomistajien kanssa
Suoramarkkinointi
Tapahtumien järjestäminen
Viestintä (ml. sosiaalinen media)
Rekrytointi
KYC (Asiakkaiden tunnistaminen ja tunteminen)
Evästeet
Rekisterinpitäjän ja tietosuojavastaavan (DPO) yhteystiedot

Henkilötietojesi rekisterinpitäjänä toimii Taaleri Energia Oy (Y-tunnus: 2772984-6), joka sijaitsee osoitteessa
Kasarmikatu 21 B, 00130 Helsinki.
Meidän tietosuojavastaavana (DPO) toimii Janne Koikkalainen (puh. +358 40 501 2691 ja sähköposti
janne.koikkalainen@taaleri.com).
Jos sinulla on henkilötietoihisi liittyviä kysymyksiä, ole yhteydessä meidän tietosuojavastaavaan.

2)

Keskeiset käsitteet

Henkilötieto tarkoittaa mitä tahansa rekisteröityä koskevaa tietoa tai tietoa, jolla rekisteröity voidaan tunnistaa.
KYC (Asiakkaiden tunnistaminen ja tunteminen) tarkoittaa asiakkaan henkilöllisyyden vahvistamista, asiakkaan ja
hänen varojensa ja taustansa selvittämistä sekä asiakkaalle ominaisen käyttäytymisen tuntemista ja seuraamista.
Käsittelytarkoitus tarkoittaa syytä, miksi rekisterinpitäjä käsittelee rekisteröidyn henkilötietoja.
Käsittelyn oikeusperuste tarkoittaa oikeudellista perustetta, jonka nojalla rekisterinpitäjä käsittelee rekisteröidyn
henkilötietoja. Oikeusperusteet kuvataan tietosuoja-asetuksen artiklassa 6.
Rekisterinpitäjä tarkoittaa henkilöä, joka vastaa rekisteröidyn henkilötietojen käsittelystä.
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Rekisteröity on tietosuojalakien mukainen nimitys ihmiselle.
Tietosuojailmoitus tarkoittaa EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen artiklojen 13 ja 14 nojalla laadittua dokumenttia,
jolla rekisterinpitäjä informoi rekisteröityjä tavoista, joilla rekisterinpitäjä käsittelee heidän henkilötietojansa.

3)

Miksi käsittelemme henkilötietojasi?

Käsittelemme henkilötietojasi alla lueteltujen käsittelytarkoitusten mukaisesti. Löydät käsittelytarkoituksia
koskevista kohdista tietoa siitä, mitä henkilötietojasi me käsittelemme ja millä oikeusperusteella me
käsittelemme henkilötietojasi.

a) Asiakassuhteet
Selite: Käsittelemme henkilötietoja asiakassuhteiden hoitoa koskeviin tarkoituksiin.
Rekisteröityjen kategoria: Asiakkaat.
Henkilötietojen kategoriat: (i) Yhteystiedot, (ii) suhteeseemme liittyvät tiedot, (iii) muita meille luovutettuja tietoja,
(iv) sijoituksiin liittyvät tiedot, (v) pankkitiedot.
Käsittelyn oikeusperuste: Sopimusten täytäntöönpano asiakkaiden kanssa.

b) Liikekumppanisuhteet
Selite: Käsittelemme henkilötietoja liikekumppanisuhteiden hoitoa koskeviin tarkoituksiin.
Rekisteröityjen kategoria: Liikekumppanit (yhteyshenkilöt).
Henkilötietojen kategoriat: (i) Yhteystiedot, (ii) suhteeseemme liittyvät tiedot, (iii) muita meille luovutettuja tietoja,
(iv) sijoituksiin liittyvät tiedot, (v) pankkitiedot.
Käsittelyn oikeusperuste: Sopimusten täytäntöönpano liikekumppaneiden kanssa.

c) Hankekohtaiset suhteet sidosryhmiin
Selite: Käsittelemme henkilötietoja hankekohtaisten sidosryhmäsuhteiden hoitoa koskeviin tarkoituksiin
Rekisteröityjen kategoria: Hankekohtaiset sidosryhmät.
Henkilötietojen kategoriat: (i) Yhteystiedot, (ii) suhteeseemme liittyvät tiedot, (iii) muita meille luovutettuja tietoja,
(iv) sijoituksiin liittyvät tiedot, (v) pankkitiedot, (vi) CV-tiedot.
Käsittelyn oikeusperuste: Sopimusten täytäntöönpano sidosryhmien kanssa.
d) Sijoituspaikkojen hallinta maanomistajien kanssa
Selite: Käsittelemme henkilötietoja sijoituspaikkojen hallintaan koskeviin tarkoituksiin.
Rekisteröityjen kategoria: Maanomistajat.
Henkilötietojen kategoriat: (i) Yhteystiedot, (ii) suhteeseemme liittyvät tiedot, (iii) muita meille luovutettuja tietoja,
(iv) sijoituksiin liittyvät tiedot, (v) pankkitiedot, (vi) maanomistukseen liittyvät tiedot.
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Käsittelyn oikeusperuste: Sopimusten täytäntöönpano maanomistajien kanssa.
e) Suoramarkkinointi
Selite: Käsittelemme henkilötietoja markkinoidaksemme palveluitamme.
Rekisteröityjen kategoria: Asiakkaat ja potentiaaliset yritysasiakkaat.
Henkilötietojen kategoriat: (i) Yhteystiedot, (ii) suhteeseemme liittyvät tiedot, (iii) muita meille luovutettuja tietoja.
Käsittelyn oikeusperuste: Oikeutettu etumme, sillä meidän on markkinoitava palveluitamme pystyäksemme
harjoittamaan liiketoimintaamme. Oikeutetulla edullamme on etusija asiakkaidemme ja potentiaalisten
asiakkaiden oikeuksiin nähden, sillä harjoitamme suoramarkkinointia soveltuvien lakien mukaisesti.
HUOM! Sinulla saattaa olla oikeus käyttää vastustamisoikeutta (ks. Oikeuksiasi koskeva kohta).
f)

Tapahtumien järjestäminen

Selite: Käsittelemme henkilötietoja pystyäksemme järjestämään tapahtumia.
Rekisteröityjen kategoria: Tapahtumien osallistujat.
Henkilötietojen kategoriat: (i) Yhteystiedot, (ii) suhteeseemme liittyvät tiedot, (iii) muita meille luovutettuja tietoja.
Käsittelyn oikeusperuste: Oikeutettu etumme, jonka mukaisesti toteutamme tapahtumiamme. Oikeutettu
etumme on yhdenmukainen osallistujien oikeuksien kanssa huomioiden sen, että he odottavat meidän
käsittelevän heidän henkilötietojansa tapahtumiin liittyviin tarkoituksiin.
HUOM! Sinulla saattaa olla oikeus käyttää vastustamisoikeutta (ks. Oikeuksiasi koskeva kohta).
g) Viestintä (ml. sosiaalinen media)
Selite: Käsittelemme henkilötietoja toteuttaaksemme viestintää.
Rekisteröityjen kategoria: Meihin yhteyttä ottavat henkilöt.
Henkilötietojen kategoriat: (i) Yhteystiedot, (ii) suhteeseemme liittyvät tiedot, (iii) muita meille luovutettuja tietoja.
Käsittelyn oikeusperuste: Oikeutettu etumme, jonka mukaisesti toteutamme viestintäämme. Oikeutettu etumme
on yhdenmukainen meihin yhteyttä ottavien henkilöiden poleilsoem kanssa huomioiden sen, että he odottavat
meidän käsittelevän heidän henkilötietojansa viestintätarkoituksiin.
HUOM! Sinulla saattaa olla oikeus käyttää vastustamisoikeutta (ks. Oikeuksiasi koskeva kohta).
h) Rekrytointi
Selite: Käsittelemme henkilötietoja toteuttaaksemme rekrytointia.
Rekisteröityjen kategoria: Työnhakijat.
Henkilötietojen kategoriat: (i) Yhteystiedot, (ii) suhteeseemme liittyvät tiedot, (iii) muita meille luovutettuja tietoja,
(iv) passitiedot, (v) videot ja kuvat, (vi) pankkitiedot, (vii) CV-tiedot.
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Käsittelyn oikeusperuste: Oikeutettu etumme, jonka mukaisesti toteutamme rekrytointiamme. Oikeutettu
etumme on yhdenmukainen työnhakijoiden oikeuksien kanssa huomioiden sen, että he odottavat meidän
käsittelevän heidän henkilötietojansa rekrytointitarpeisiin.
HUOM! Sinulla saattaa olla oikeus käyttää vastustamisoikeutta (ks. Oikeuksiasi koskeva kohta).
i)

KYC (Asiakkaiden tunnistaminen ja tunteminen)

Selite: Käsittelemme henkilötietoja tunnistaaksemme ja tunteaksemme asiakkaamme.
Rekisteröityjen kategoria: Asiakkaat, liikekumppanit ja potentiaaliset liikekumppanit, hankekohtaiset sidosryhmät
ja maanomistajat.
Henkilötietojen kategoriat: Lain vaatimat henkilötiedot, kuten henkilötunnukset, palvelun käyttöön liittyvät tiedot,
omistusoikeuksiin liittyvät tiedot, asiakkaan harjoittaman liiketoiminnan luonne ja laajuus sekä asiakkaan
tosiasiallisiin edunsaajiin liittyvät tiedot.
Käsittelyn oikeusperuste: Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen liittyvät lakisääteiset
velvoitteemme.
j)

Evästeet

Selite: Henkilötietoja käsitellään verkkosivustojemme evästeissä.
Rekisteröityjen kategoria: Verkkosivustoillamme vierailevat henkilöt.
Henkilötietojen kategoriat: IP-osoitteet.
Käsittelyn oikeusperuste: Sähköisen viestinnän palveluista annetun lain (917/2014) mukainen suostumus.
Tutustu meidän verkkopalveluiden tietosuojamenettelyihin saadaksesi lisätietoja verkkosivustoillamme
käytettävistä evästeistä.

4)

Mistä keräämme henkilötietoja?

Keräämme sinua koskevia henkilötietoja eri tietolähteistä. Käyttämämme tietolähteet riippuvat
käsittelytarkoituksistamme.
Ks. käsittelytarkoitukset (a) – (d) ja (i)
Keräämme henkilötietojasi sinulta itseltäsi, liikekumppaneiltamme, viranomaisilta ja julkisista tietolähteistä, kuten
kaupparekisteristä.
Ks. käsittelytarkoitukset (e) – (h)
Keräämme henkilötietojasi sinulta itseltäsi.
Ks. käsittelytarkoitus (j)
Tutustu meidän verkkopalveluiden tietosuojamenettelyihin saadaksesi lisätietoja verkkosivustoillamme
käytettävistä evästeistä.
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5)

Siirrämmekö henkilötietojasi?

Siirrämme henkilötietoja kolmansille osana tavanmukaisia liiketoimiamme. Siirtäessämme henkilötietoja
kolmansille varmistamme, että siirrot toteutetaan tietoturvallisesti ja asianmukaisten tietosuojasopimusten
nojalla.
Siirrämme henkilötietojasi Taaleri Groupin sisällä, liikekumppaneillemme, tietojensäilytys- ja
viestintäpalveluntarjoajille sekä kirjanpito- ja tilintarkastuspalveluntarjoajille.
Henkilötietoja voidaan myös siirtää EU:n ja ETA:n ulkopuolelle. Siirtäessämme henkilötietoja kolmansiin maihin
huolehdimme asianmukaisesta tietosuojan tasosta esim. komission vakiolausekkeilla ja muilla vastaavilla
järjestelyillä.

6)

Kuinka pitkään säilytämme henkilötietojasi?

Henkilötietojesi säilytysaika riippuu siitä, mihin tarkoitukseen me henkilötietojasi käsittelemme. Tarkistamme
säännöllisesti säilyttämiemme tietojen tarpeenmukaisuuden ja pidämme kirjaa tarkastuksista.
Ks. käsittelytarkoitukset (a) – (d)
Säilytämme tarpeellisia henkilötietoja niin pitkään kuin meidän välinen suhteemme on voimassa.
Ks. käsittelytarkoitus (e)
Säilytämme tarpeellisia henkilötietoja siihen asti, että peruutat suostumuksesi, kiellät (ns. opt out) meitä
käsittelemästä henkilötietojasi suoramarkkinoinnin tarpeisiin tai kunnes me huomaamme, ettet enää halua
vastaanottaa suoramarkkinointia.
Ks. käsittelytarkoitus (f)
Säilytämme tarpeellisia henkilötietoja kahden (2) vuoden ajan siitä hetkestä lukien, kun viimeksi osallistuit
tapahtumaamme.
Ks. käsittelytarkoitus (g)
Säilytämme tarpeellisia henkilötietoja kahden (2) vuoden ajan siitä hetkestä lukien, kun viimeksi olit meihin
yhteydessä. Sosiaalisen median tietoja säilytämme siihen asti, että poistat tietosi meidän sosiaalisen median
kanavista.
Ks. käsittelytarkoitus (h)
Säilytämme tarpeellisia henkilötietoja neljän (4) kuukauden ajan siitä hetkestä lukien, kun olemme
vastaanottaneet työhakemuksen.
Ks. käsittelytarkoitus (i)
Säilytämme henkilötietoja niin pitkään kuin laki meiltä edellyttää.
Ks. käsittelytarkoitus (j)
Säilytysaika riippuu evästeestä.
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7)

Mitkä ovat tietosuojaan liittyvät oikeutesi?

Sinulla voi olla oikeus käyttää alla lueteltuja oikeuksia. Oikeuksia koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina
rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle. Sinun oikeutesi voidaan toteuttaa vasta, kun henkilöllisyytesi on varmennettu
asianmukaisella tavalla.
Sinulla voi olla oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos katsot, että sinua koskevien henkilötietojen
käsittelyssä rikotaan tietosuojalakeja.
Tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja rekisterinpitäjä on tallentanut hänestä.
Oikaisu- ja poisto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää oikaisemaan tai poistamaan rekisteröityä koskevat henkilötiedot
laissa säädetyin perustein.
Rajoittamisoikeus
Rekisteröity voi vaatia rekisterinpitäjää rajoittamaan häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä laissa säädetyin
perustein.
Siirto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus saada ne häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle,
jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, jos käsittely perustuu suostumukseen
tai rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn väliseen sopimukseen, ja käsittely suoritetaan automaattisesti.
Vastustamisoikeus
Jos henkilötietoja käsitellään suoramarkkinointia varten, rekisteröidyllä on oikeus, milloin tahansa vastustaa häntä
koskevien henkilötietojen käsittelyä tällaista markkinointia varten.
Jos henkilötietoja käsitellään rekisterinpitäjän oikeutetun edun perusteella, rekisteröidyllä on oikeus vastustaa
häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä tällä perusteella laissa säädetyin perustein.
Oikeus vastustaa automatisoituja yksittäispäätöksiä (ml. profilointi)
Rekisteröidyllä on oikeus olla joutumatta sellaisen päätöksen kohteeksi, joka perustuu pelkästään
automaattiseen käsittelyyn, kuten profilointiin, ja jolla on häntä koskevia oikeusvaikutuksia tai joka vaikuttaa
häneen vastaavalla tavalla merkittävästi.
Oikeus peruuttaa suostumus
Mikäli henkilötietojen käsittelyn oikeusperustana on rekisteröityjen antama suostumus, on rekisteröidyillä myös
oikeus suostumuksen peruuttamiseen.
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8)

Voiko tietosuojailmoitusta muuttaa?

Voimme yksipuolisesti muuttaa tietosuojailmoitusta. Päivitämme tietosuojailmoitusta tarpeen tullen esimerkiksi
silloin, kun lainsäädännössä tapahtuu muutoksia. Muutokset tietosuojailmoituksessa astuvat voimaan
välittömästi, kun julkaisemme siitä päivitetyn version verkkosivuillamme.
Mikäli teemme tietosuojailmoitukseen huomattavia muutoksia, tai jos sen käyttötapa muuttuu merkittävästi,
ilmoitamme rekisteröidyille asiasta.
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