Tietosuojaseloste
1. Rekisterinpitäjä
Yrityksen nimi
M3 Group Oy
Y-tunnus
2660551-8
Osoite
Ahventie 4, 02170 Espoo
Puhelin
0400 606528

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö
Nimi
Harri Lappi
Osoite
c/o M3 Group Oy
Puhelin
0400606528
Sähköpostiosoite
info@m3group.fi

3. Rekisterin nimi
M3 Group Oy:n asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käyttötarkoitus
Henkilötietoja käsitellään osana asiakasrekisteriä asiakassuhteen hoitamiseen,
tiedottamiseen M3 Group Oy:n valmennuksista/tilaisuuksista ja muista M3 Group Oy:n
palveluista sekä M3 Group Oy:n tuotteiden ja palveluiden mainontaan ja/tai
suoramarkkinointiin.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteröityjen ryhmä koostuu mm. M3 Group Oy:n toteuttamien/järjestämien
valmennusten ja muiden tilaisuuksien osallistuneista henkilöistä, ja M3 Group Oy:n
verkkopalveluiden (wwwm.m3group.fi) kautta jätetyistä tilaus-/ilmoittautumistiedoista.
Rekisteriin kootut tiedot ovat:
Yhteystiedot kuten etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero. Lisäksi
työnantajayrityksen yhteys- ja taustatiedot. Asiakassuhteeseen liittyvät tiedot.
Osallistujatiedot: Nimi, Yritys ja asema, Puhelinnumerot (matkapuhelinnumero ja suora
nro), Osoitetiedot (työsähköposti ja -osoite Valmennukset/tilaisuudet, joille henkilö on
ilmoittautunut/osallistunut.
Muita tietolähteitä ovat: Rekisteröidyn yrityksen tai henkilön tekemät ilmoitukset
Rekisterinpitäjän tiedustelut yritykseltä tai julkisyhteisön edustajalta
Yleisesti saatavilla olevat tiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteröityä koskevia henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään, erilaisista
palveluista, joita rekisteröity käyttää (mm. Yrityksen verkko- ja mobiilipalvelut sekä
Yrityksen sosiaalisen median kanavat). Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää lisäksi
M3 Group Oy:n yhteistyökumppanien rekistereistä sekä henkilötietoja koskevia
palveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä.

7. Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen
Tietoja voidaan rekisterinpitäjän harkinnan perusteella luovuttaa kulloinkin
voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa esimerkiksi M3
Group Oy:n yhteistyökumppaneille, jollei rekisteröity ole kieltänyt tietojen
luovuttamista. Tietojen luovuttaminen voi lähtökohtaisesti tapahtua vain sellaisiin
tarkoituksiin, jotka tukevat M3 Group Oy:n asiakasrekisterin toiminta-ajatusta ja joissa
tietojen käyttötarkoitus ei ole yhteen sopimaton M3 Group Oy:n käyttötarkoitusten
kanssa.
Tietoja voidaan luovuttaa yritysjärjestelyiden yhteydessä ostajille, mikäli M3 Group Oy
myy tai muutoin järjestelee liiketoimintaansa. M3 Group Oy ei koskaan myy
henkilötietoja kolmansille osapuolille.
Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän valikoimille yhteistyökumppaneille, jotka
käsittelevät tietoja rekisterinpitäjän lukuun, osapuolten välisen yhteistyösopimuksen
perusteella. Tällöin tietojen käsittelijällä ei ole oikeutta käsitellä siirrettyjä tietoja omaan
lukuunsa, omissa henkilörekistereissään. Yhteistyökumppaneitamme ovat Zef Oy ja
Integro Oy ja Aurejärvi Accounting Oy.
Lisäksi annamme M3 Group Oy:n tilaisuuksiin osallistuvien henkilöiden yhteystietoja
hotelleille ja kokouspaikoille.
Tietoja ei siirretä Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen
ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojaus
Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot ovat palomuurein, salasanoin ja
muin tietoturvan toimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin suojattuja.
Manuaalisesti ylläpidettävät aineistot sijaitsevat tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy
estetty.
Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjän ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien
yritysten työntekijöillä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin rekisterinpitäjän
myöntämällä käyttöoikeudella.
Työntekijöitä̈ ja yrittäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

9. Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus
Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia
tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää M3 Group Oy:n
rekisteriasioita hoitavalle henkilölle ja sen on oltava kirjallinen ja allekirjoitettu.
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen
suoramainontaa ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia
varten ottamalla yhteyttä M3 Group Oy. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen
tiedon korjaamista ottamalla yhteys M3 Group Oy.

