
YLEISTÄ ASML:N HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYSTÄ 
 
Suomen Asiakkuusmarkkinointiliitto ry (ASML) toimii pääosin yritys- ja yhteisösektorin 
kanssa ja ASML:n toiminnassa käsitelläänkin tämän vuoksi lähinnä yritysten ja yhteisöjen 
henkilöiden tietoja. Tässä dokumentissa on jäljempänä ASML:n asiakas- ja markkinointire-
kisterin selosteet. ASML:n kuluttajille tarjoamien rajoituspalveluiden rekisteriselosteet löy-
tyvät erikseen rajoituspalveluiden palvelusivulta (vasen palsta). 
 
 
ASIAKASREKISTERIN SELOSTE  
 
1. Rekisterinpitäjä 
Suomen Asiakkuusmarkkinointiliitto ry 
Bulevardi 44 
00120 Helsinki 
y-tunnus 0116987-9  
 
2. Rekisterinpitäjän edustaja 
Pia Pynnä 
Puh. 0207 699 811 
(postiosoite sama kuin 1-kohdassa) 
 
3. Rekisterin nimi 
Suomen Asiakkuusmarkkinointiliitto ry:n asiakasrekisteri 
 
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 
Henkilötietojen käsittelyn perusteena on yhdistyksen jäsenyys, asiakas-, asiointi- tai sidos-
ryhmäsuhde tai muu asiallinen yhteys sekä suostumus tai toimeksianto. 
 
Tietojen käsittelyn tarkoituksena on erilaiset liiton tarkoitukseen liittyvät jäsen- ja sidosryh-
mäpalvelut ja –toiminnot kuten neuvonta-, edunvalvonta- ja yhteisöpalvelut, seminaarit ja 
tapahtumat mukaan lukien näihin liittyvä laskutus, asiointi, ylläpito, hoitaminen, kehittämi-
nen, analysointi, viestintä ja markkinointi eri kanavissa. ASML käyttää jäsenviestinnän- ja 
jäsenmarkkinoinnin tietojen käsittelytehtävien teknisessä, kaupallisessa tai operatiivisessa 
toteuttamisessa ASML:n lukuun henkilötietolain 5 §:ssä tarkoitetulla tavalla toimivia ali-
hankkijoita. 
 
5. Rekisterin tietosisältö 
Rekisteri sisältää rekisteröidyn tarpeelliset yksilöintitiedot sekä muut rekisterin käyttötarkoi-
tuksen kannalta tarpeelliset tiedot. Rekisterissä käsitellään seuraavia tietoja: 
 
Perustiedot: 
Nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja muut tarvittavat yhteystiedot, kiinnostus-, 
jäsenyys- ja asiantuntijuustiedot sekä markkinoinnin lupa- ja kieltotiedot.  
 
Muut tiedot:  
ASML:n 4-kohdassa kuvattuun toimintaan ja palveluihin sekä markkinointi- ja viestintätoi-
menpiteisiin liittyvät tarpeelliset tiedot kuten palvelu-, käyttö-, laskutus-, asiointi- ja autenti-
kointiedot. 
 



6. Säännönmukaiset tietolähteet 
Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään, yritysten tai henkilöiden julkistamista omis-
ta henkilötietolähteistä sekä 4-kohdan palvelu-, asiointi- ja muista tapahtumista. Tietoja 
voidaan myös kerätä, tallettaa ja päivittää osoite-, päivitys- tai muita vastaavia palveluita 
tarjoavien rekisterinpitäjien rekistereistä tai muista vastaavista luotettavista lähteistä. 
 
7. Tietojen luovutus ja siirto  
Yrityshenkilöiden tietoja voidaan luovuttaa henkilötietolain rajoissa. Rekisteristä voidaan 
käsittelytarkoituksen loputtua siirtää tietoja Asiakkuusmarkkinointiliiton markkinointirekiste-
riin henkilölain sallimissa rajoissa. 
 
8. Rekisterin suojaus 
Rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö nimenomaisesti 
kuuluu. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja ne on suojattu 
palomuurein, salasanoin ja muin teknisin suojakeinoin. 
 
9. Evästeet 
Käytämme sivuillamme evästeitä vain sivuston käytön teknisen ja palvelullisen käytön 
mahdollistamiseksi ja edistämiseksi sekä tilastolliseen analysointiin. Evästeitä voi hallin-
noida selaimen eväste-toimintojen avulla. 
 
10. Tarkastus- ja kielto-oikeus 
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa häntä koskevat asiakasrekisterissä olevat tiedot. Kirjal-
linen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle 
(2-kohta). Tarkastuspyyntö voidaan myös esittää henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän toimi-
paikassa yllä mainitussa osoitteessa. Tarkastuspyynnön voi tehdä maksutta kerran vuo-
dessa. Rekisteröidyillä on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramainontaan, etä-
myyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin sekä mielipide- ja markkinatutkimukseen ja oike-
us vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteyttä rekisteriasioista vastaavaan 
henkilöön.  
 
 
MARKKINOINTIREKISTERIN SELOSTE 
 
1. Rekisterinpitäjä 
Suomen Asiakkuusmarkkinointiliitto ry 
Bulevardi 44 
00120 Helsinki 
y-tunnus 0116987-9  
 
2. Rekisterinpitäjän edustaja 
Pia Pynnä 
Puh. 0207 699 811 
(postiosoite sama kuin 1-kohdassa) 
 
3. Rekisterin nimi 
Suomen Asiakkuusmarkkinointiliitto ry:n markkinointirekisteri 
 
 
 



4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 
Rekisterin sisältämiä henkilötietoja voidaan käyttää henkilötietolain sallimin tavoin Suomen 
Asiakkuusmarkkinointiliitto ry:n suoramarkkinointiin, mielipide- tai markkinatutkimukseen 
tai muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin sekä tähän toimintaan liittyvään 
asiointiin eri kanavissa. ASML käyttää markkinoinnin tietojen käsittelytehtävien teknisessä, 
kaupallisessa tai operatiivisessa toteuttamisessa ASML:n lukuun henkilötietolain 5 §:ssä 
tarkoitetulla tavalla toimivia alihankkijoita. 
 
5. Rekisterin tietosisältö 
Rekisterissä käsitellään seuraavia tietoja: 
Nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja muut tarvittavat yhteystiedot, arvo tai 
ammatti ja yksi rekisteröityyn liitettävä tunnistetieto sekä rekisteröidyn tehtäviä ja asemaa 
elinkeinoelämässä tai julkisessa tehtävässä  ja tarpeelliset tietojen muutostiedot sekä lupa- 
ja kieltotiedot. 
 
6. Säännönmukaiset tietolähteet 
Henkilötietoja kerätään pääasiassa rekisteröidyltä itseltään, yritysten tai henkilöiden julkis-
tamista omista henkilötietolähteistä sekä siirretään henkilötietolain puitteissa Asiakkuus-
markkinointiliiton asiakasrekisteristä sen jälkeen kun asiallinen yhteys on katkennut. Tieto-
ja voidaan henkilötietolain puitteissa myös kerätä, tallettaa ja päivittää osoite-, päivitys- tai 
muita vastaavia palveluita tarjoavien rekisterinpitäjien rekistereistä tai muista vastaavista 
luotettavista lähteistä.  
 
7. Tietojen luovutus ja siirto  
Yrityshenkilöiden tietoja voidaan luovuttaa henkilötietolain rajoissa, jotka ovat sopusoin-
nussa rekisterin käyttötarkoituksen ja henkilötietolain säännösten kanssa. Asiakasrekiste-
rin tietoja voidaan siirtää markkinointirekisteriin sen jälkeen kun asiallinen yhteys on kat-
kennut. Tietoja voidaan siirtää EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle henkilötieto-
lain sallimalla tavalla. 
 
8. Rekisterin suojaus 
Rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö nimenomaisesti 
kuuluu. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja ne on suojattu 
palomuurein, salasanoin ja muin teknisin suojakeinoin.  
 
9. Evästeet 
Käytämme sivuillamme evästeitä vain sivuston käytön teknisen ja palvelullisen käytön 
mahdollistamiseksi ja edistämiseksi sekä tilastolliseen analysointiin. Evästeitä voi hallin-
noida selaimen eväste-toimintojen avulla. 
 
10. Tarkastus- ja kielto-oikeus 
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa häntä koskevat asiakasrekisterissä olevat tiedot. Kirjal-
linen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle 
(2-kohta). Tarkastuspyyntö voidaan myös esittää henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän toimi-
paikassa yllä mainitussa osoitteessa. Tarkastuspyynnön voi tehdä maksutta kerran vuo-
dessa. Rekisteröidyillä on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramainontaan, etä-
myyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin sekä mielipide- ja markkinatutkimukseen ja oike-
us vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteyttä rekisteriasioista vastaavaan 
henkilöön. 


