
 

 

Päivitetty 06.02.2019 viittaamaan tietosuojalakiin 

henkilötietolain sijasta. 

Leppäkosken Energia Oy:n tietosuojaseloste 

   
   

 
Tietosuojalain (1050 / 2018) mukainen tietosuojaseloste 

 

1. Rekisterinpitäjä 

Leppäkosken Energia Oy 
Y-tunnus: 0429601-3 
Osoite: Eino Salmelaisen katu 23, 39500 Ikaalinen 
Puhelin: 03 45 031 
www.leppakoski.fi 

 

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa 
Anna-Mari Nyyssönen, asiakkuuspäällikkö  
anna-mari.nyyssonen@leppakoski.fi  
Puhelin: 044 750 3342 

 

2. Rekisterin nimi 

Leppäkosken Energia Oy:n markkinointirekisteri 

 

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus  

Rekisterinpitäjä tai sen valtuuttama yhteistyökumppani 
käyttää rekisterin tietoja henkilötietolain mukaisesti seuraaviin 
tarkoituksiin: 

• asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen 

• tuotteiden ja palveluiden markkinointi ja tarjoaminen 

• suoramarkkinointi, etämyynti, mielipidetutkimukset 
tai näihin rinnastettavat toimet 
 

4. Rekisterin tietosisältö 

Rekisteriin kerätään seuraavia tietoja:  

• nimi, ikä tai syntymävuosi  

• sukupuoli  

• äidinkieli  

• puhelinnumerot  

• sähköpostiosoite ja muu osoitetieto  

• asiakkaan ilmoittamat suoramarkkinoinnin luvat ja 
kiellot sekä asiakkaan luokitteluun liittyvät tiedot 

 

 

5. Säännönmukaiset tietolähteet 

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään mm. hänen 
osallistuessaan Leppäkosken Sähkö -konsernin kilpailuihin, 
tapahtumiin, arpajaisiin ja muihin niihin rinnastettaviin 
vuorovaikutuksiin. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää 
myös Leppäkosken Energia Oy:n asiakasrekisteristä, 
Väestötietojärjestelmästä, Suomen Asiakastiedon rekisteristä, 
puhelinyhtiöiden puhelinluettelorekistereistä, ASML Suomen 
Asiakkuusmarkkinointiliiton ylläpitämästä kieltorekisteristä, 
muilta henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavilta 
viranomaisilta ja yrityksiltä sekä yleisesti saatavilla olevista 
internetlähteistä. 
 

6. Tietojen säännönmukaiset luovutukset 

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti Leppäkosken Sähkö -
konsernin ulkopuolelle. Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille 
voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
7. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 
 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet 

Tietojärjestelmät on suojattu palomuurein, salasanoin sekä 
muilla teknisillä keinoilla. Niillä henkilöillä, jotka tarvitsevat 
tietoja työtehtävissään, on järjestelmiin henkilökohtaiset 
käyttäjätunnukset ja salasanat. Heiltä edellytetään 
lainsäädännön ja voimassaolevien ohjeiden mukaisten 
salassapitosäännösten noudattamista. 

 

Manuaalisesti käsiteltävä henkilötietoja sisältävä paperiaineisto 
säilytetään lukituissa ja valvotuissa tiloissa. 

 
9. Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus 
Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus 
tarkastaa häntä koskevat tiedot ja vaatia virheellisen tiedon 
korjaamista. Tarkastus- ja korjaamispyynnöt voi tehdä 
www.leppakoski.fi nettisivuilla sekä Ikaalisissa Leppäkosken 
Energia Oy:n toimitiloissa osoitteessa Eino Salmelaisen katu 
23, 39500 Ikaalinen. 
 
Henkilötietolain 30 §:n mukaan rekisteröidyllä on oikeus kieltää 

tietojensa käyttäminen suoramarkkinointiin, etämyyntiin, 

mielipidetutkimuksiin, henkilömatrikkelia tai sukututkimusta 

varten ilmoittamalla siitä asiakaspalveluun. 

Jos rekisteröity katsoo, että hänen lakisääteisiä oikeuksiaan on 

loukattu, hän voi tehdä asiasta valituksen 

tietosuojavaltuutetulle, jonka yhteystiedot löytyvät 

linkin http://www.tietosuoja.fi/fi/ kautta. 
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