
	

	

 
 

1. TT Valmennus Oy:n 
asiakasrekisteri 

 
Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen tietosuoja- ja 
rekisteriseloste. 

 

REKISTERINPITÄJÄ 
 
TT Valmennus Oy (Y-tunnus: 2721690-1) 

Kumpulantie 3,  

00520 Helsinki  

 

REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ 
 
Hanna-Mari Toivanen 

Kumpulantie 3, 00520 Helsinki  

+358 50 383 0575/020 735 3493 

hanna-mari.toivanen@ttvalmennus.fi 

 
 
 



	

	

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE 
 

Rekisteri perustuu asiakassuhteen hoitamiseen ja rekisterissä oleva 
henkilö on joko tilannut tai osallistunut TT Valmennus Oy:n järjestämään 
koulutukseen/valmennukseen tai muuhun tilaisuuteen.  

 
REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS 
 
Rekisteröidyn henkilötietoja käytetään TT Valmennus Oy:n 
asiakassuhteen ja asialliseen yhteyteen perustuvan suhteen 
hoitamiseen, ylläpitoon, hallinnointiin ja kehittämiseen sekä 
liiketoiminnan kehittämiseen, analysointiin, tilastointiin ja seurantaan. 
Rekisteriä voidaan käyttää myös asiakasviestintään ja markkinoinnin 
suunnitteluun ja kohdentamiseen.  
 
Rekisterin henkilötietoja voidaan käyttää TT Valmennus Oy:n viestintään, 
suoramarkkinointiin, markkinatutkimuksiin tai muihin näihin 
rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin tai digitaalisen markkinoinnin 
kohdistamiseen. 
 
Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä 
rajoissa. 
 

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT 
 
Henkilörekisteri voi sisältää seuraavia tietoja: 

• rekisteröidyn perustiedot, esim. nimi ja yhteystiedot, julkiset 
sosiaalisen median profiilitiedot, esim. LinkedIn profiili sekä 
työnkuva 

• työnantajayrityksen nimi, yhteystiedot ja y-tunnus 
• asiakkuuteen ja/tai muuhun asialliseen 

yhteyteen/sopimussuhteeseen liittyvät tiedot, kuten hankitut 
palvelut ajankohtineen 



	

	

• tiedot rekisteröidylle kohdistetusta viestinnästä, markkinoinnista ja 
yksilöitävistä palautekyselyistä sekä näihin tehdyistä 
toimenpiteistä 

• tiedot liittyen suoramarkkinoinnin valinnoista  
• tiedot liittyen laskutukseen ja perintään 
• muut rekisteröidyn itse antamat tiedot 

Kaikkia tietoja ei sovelleta kaikkiin rekisteröityihin. 

 

TIETOJEN LUOVUTUS 
 
TT Valmennus Oy voi luovuttaa rekisterissä olevia henkilötietoja 
voimassaolevan lainsäädännön sallimisissa ja velvoittavissa rajoissa.  
 
TT Valmennus Oy voi siirtää rekisterissä olevia henkilötietoja 
ulkoistaessaan henkilötietojen käsittelyä esimerkiksi tilitoimistolle ja 
markkinointi-, ja laskutuspalveluja tarjoaville yrityksille, jotka 
käsittelevät tällöin henkilötietoja TT Valmennus Oy:n lukuun ilman 
itsenäistä käsittelyoikeutta.  
 
Osa tiedoista saattaa teknisen toteutuksen vuoksi sijaita fyysisesti 
ulkopuolisten alihankkijoiden palvelimilla. Henkilötietoja ei siirretä 
Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole TT  
Valmennus Oy:n tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen 
varmistamiseksi tarpeellista. Esimerkiksi osaa rekisterin 
henkilötiedoista käsitellään tietojärjestelmillä, jotka sijaitsevat 
Yhdysvalloissa. Nämä järjestelmät ovat Privacy Shield -rekisteröityjä ja 
noudattavat Euroopan tietosuoja-asetusta.  
 

REKISTERIN SUOJAUS 
 
Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisteri on suojattu salasanalla ja 
muilla asianmukaisilla teknisillä ja organisatorisilla toimenpiteillä. 



	

	

REKISTERÖIDYN OIKEUDET 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja 
henkilörekisteriin on tallennettu tai, ettei rekisterissä ole hänen tietoja.  
 
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan käsittelyn kannalta 
virheellisen, puutteellisen tai vanhentuneen tiedon korjaamista.  
 
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää itseään koskevien tietojen käyttö laissa 
määriteltyihin tarkoituksiin. Tällainen kielto voidaan antaa milloin 
tahansa yllä mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Lisäksi 
henkilöllä on oikeus poistaa tietonsa eli tulla unohdetuksi.  
 
Tarkastus-, oikaisu-, täydennys- tai poistopyynnön on oltava yksilöity ja 
se on lähetettävä allekirjoitettuna yllä mainitulle rekisteriasioista 
vastaavalle henkilölle. Jos kyseessä on oikaisu-, täydennys- tai 
poistopyyntö, tulee pyynnössä esittää oikeat, täydennettävät tai 
poistettavat asiat. Yhden pyynnön käsittely vuodessa on rekisteröidylle 
maksutonta.  
 

TIETOSUOJASELOSTEEN MUUTTAMINEN 

TT Valmennus Oy kehittää liiketoimintaansa jatkuvasti ja pidättää siksi 
oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Muutokset voivat perustua 
esimerkiksi lainsäädännön muuttumiseen. Suosittelemme rekisteröityjä 
tutustumaan tietosuojaselosteemme sisältöön säännöllisesti. 
 

 

  



	

	

2.  TT Valmennus Oy:n 
markkinointirekisteri 

 

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen tietosuoja- ja 
rekisteriseloste. 

 

REKISTERINPITÄJÄ 

TT Valmennus Oy (Y-tunnus: 2721690-1) 

Kumpulantie 3,  

00520 Helsinki 

 
 
REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ 
 

Hanna-Mari Toivanen 

Kumpulantie 3, 00520 Helsinki  

+358 50 383 0575 

hanna-mari.toivanen@ttvalmennus.fi 

 

 

 

 



	

	

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE 
 
Henkilö on rekisteröitynyt TT Valmennus Oy:n sähköpostilistalle tai 
tilannut sisältöä sähköpostiinsa. 
 

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS 
 
Rekisterin henkilötietoja käsitellään suoramainontaan, etämyyntiin tai 
muuhun suoramarkkinointiin, mielipide- tai markkinatutkimukseen tai 
muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin. 
 
Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä 
rajoissa. 
 

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT 
 
Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja: 

• Etu- ja sukunimi 
• Sähköpostiosoite 
• Puhelinnumero 
• Kontaktihistoria 
• Ryhmittelytietoja eri jakelulistoihin 
• Elinkeinoelämässä tai julkisessa tehtävässä toimivien työnkuvaan 

liittyviä tietoja 
 

Kaikkia tietoja ei sovelleta kaikkiin rekisteröityihin. 

 

 

 

 



	

	

TIETOJEN LUOVUTUS 
 
TT Valmennus Oy voi luovuttaa rekisterissä olevia henkilötietoja 
voimassaolevan lainsäädännön sallimisissa ja velvoittavissa rajoissa.  
TT Valmennus Oy voi siirtää rekisterissä olevia henkilötietoja 
valikoimilleen yhteistyökumppaneille, jotka käsittelevät henkilötietoja TT 
Valmennus Oy:n lukuun ilman itsenäistä käsittelyoikeutta.  

Osa tiedoista saattaa teknisen toteutuksen vuoksi sijaita fyysisesti 
ulkopuolisten alihankkijoiden palvelimilla. Henkilötietoja ei siirretä 
Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole TT 
Valmennus Oy:n tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen 
varmistamiseksi tarpeellista. Esimerkiksi osaa rekisterin 
henkilötiedoista käsitellään tietojärjestelmillä, jotka sijaitsevat 
Yhdysvalloissa. Nämä järjestelmät ovat Privacy Shield -rekisteröityjä ja 
noudattavat Euroopan tietosuoja-asetusta. 

Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä. 

 

REKISTERIN SUOJAUS 
 
Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisteri on suojattu salasanalla ja 
muilla asianmukaisilla teknisillä ja organisatorisilla toimenpiteillä. 
 
 
REKISTERÖIDYN OIKEUDET 
 
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja 
henkilörekisteriin on tallennettu tai, ettei rekisterissä ole hänen tietoja.  
 
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan käsittelyn kannalta 
virheellisen, puutteellisen tai vanhentuneen tiedon korjaamista.  
 



	

	

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää itseään koskevien tietojen käyttö laissa 
määriteltyihin tarkoituksiin. Tällainen kielto voidaan antaa milloin 
tahansa yllä mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Lisäksi 
henkilöllä on oikeus poistaa tietonsa eli tulla unohdetuksi.  
 
Tarkastus-, oikaisu-, täydennys- tai poistopyynnön on oltava yksilöity ja 
se on lähetettävä allekirjoitettuna yllä mainitulle rekisteriasioista 
vastaavalle henkilölle. Jos kyseessä on oikaisu-, täydennys- tai 
poistopyyntö, tulee pyynnössä esittää oikeat, täydennettävät tai 
poistettavat asiat. Yhden pyynnön käsittely vuodessa on rekisteröidylle 
maksutonta.  
 
 
TIETOSUOJASELOSTEEN MUUTTAMINEN 
 
TT Valmennus Oy kehittää liiketoimintaansa jatkuvasti ja pidättää siksi 
oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Muutokset voivat perustua 
esimerkiksi lainsäädännön muuttumiseen. Suosittelemme rekisteröityjä 
tutustumaan tietosuojaselosteemme sisältöön säännöllisesti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


