
Scriptor Palvelut Oy:n tietosuojaseloste 

 

1. Rekisterinpitäjä ja rekisterinpitäjän yhteystiedot 

Scriptor  palvelut Oy ( Y-Tunnus: 2967095-6), Pitkämäentie 57 b 5, 00670 Helsinki, Puh: 040 740 1518, www.scriptor.fi 

lauri.kangaslahti@scriptor.fi 

2. Rekisterin nimi 

Scriptor palvelut Oy:n rekisteri sisällöntuottajista, viestinnän ja markkinoinnin ammattilaisista sekä asiakkaista ja 
potentiaalisista asiakkaista. 

3. Rekisteröidyt henkilöt 

Scriprorin palvelut Oy:öön hakevat ja Scriptor palvelut Oy:n välityksellä työtä hakevat sisällöntuottajat, viestinnän ja 
markkinoinnin ammattilaiset. Lisäksi Scriptor palvelut Oy:n asiakkaiden yhteyshenkilöt sekä myynnin kohdehenkilöt, 
kuten viestinnän, markkinoinnin, myynnin ja liiketoiminnan johtajat sekä toimitusjohtajat. 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

Scriptor palvelut Oy:n liiketoiminnassaan harjoittaman sisällöntuotannon, viestinnän ja markkinoinnin työn etsimisen 
ja työn tarjoamisen hoitaminen. Asiakkaiden ja potentiaalisten asiakkaiden osalta henkilötietoja käytetään 
asiakassuhteen luomiseen ja hoitamiseen, yrityksen liiketoiminnan suunnitteluun, tuotteiden ja palveluiden 
kehittämiseen sekä näihin liittyviin mainontaan, markkinointiin ja suoramarkkinointiin. 
 
5. Rekisterin tietosisältö 
 
Rekisterissä voidaan käsitellä sisällöntuottajien, viestinnän ja markkinoinnin ammattilaisten osalta seuraaviin ryhmiin 
kuuluvia tietoja niiden ollessa tarpeellisia: 

- henkilön perustiedot (nimi, syntymäaika, yhteystiedot) 
- tiedot koulutuksesta, osaamisesta ja työkokemuksesta 
- cv, mahdollinen kuva, työhakemus 
- henkilön yrityksen perustiedot (y-tunnus, referenssit, osoite, yhteystiedot, laskutustiedot, veloitustiedot) 
- sisällöntuottajan työhön liittyvät tiedot, kuten suoriutuminen ja palautteet 
- mahdollisesti hankittavat henkilöluottotiedot lain niin sallisessa 

Asiakkaiden ja potentiaalisten asiakkaiden osalta käsitellään mm. seuraavia asiakassuhteen / potentiaalisen 
asiakassuhteen hoidon kannalta tarpeellisia tietoja: 

- asiakashenkilön nimi- ja yhteystiedot, rooli yrityksessä, vastuualueet ja mielenkiinnon kohteet 
- markkinointitiedot: rekisteröityyn kohdistetut kampanjat ja tarjotut edut ja niiden käyttö, markkinointikiellot 
- Sriptorin ja asiakkaan tai potentiaalisen asiakkaan välinen yhteydenpito ja siihen liittyvä materiaali 
- asiakashenkilön antamat palautteet, reklamaatiot ja muut hyvää asiakashallintaa edistävät asiat 
- perehdytysjakson dokumentaatio 

 
6. Rekisterin pitämisen peruste 
 
Sisällöntuottajien, viestinnän ja markkinoinnin ammattilaisten osalta  

- rekisteröidyn toimeksiantoa edeltävien ja toimeksiantoa koskevien täytäntöön panemiseksi 
- asiakassuhteen hoitaminen 
- toimeksiannosta johtuvaa maksupalvelua, tietojenkäsittelyä ja niihin verratavia asioita varten  

 

7. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet 
 
Sisällöntuottajien, viestinnän ja markkinoinnin ammattilaisilta tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään. 
 
Asiakkaiden ja potentiaalisten asiakkaiden rekisteriin talletettavat tiedot saadaan pääsääntöisesti asiakkaiden ja 
potentiaalisten asiakkaiden yhteyshenkilöltä itseltään mm. asiakassuhteen käynnistymisen yhteydessä. Tietoja 



voidaan myös ostaa markkinointirekistereistä ja kerätä Scriptor palvelut Oy:n internetsivustojen välityksellä sekä 
sähköisessä tai ei-sähköisessä muodossa olevilla lomakkeilla (esimerkiksi palaute- ja tilauslomakkeilla) ja puhelimitse 
sekä markkinointirekistereistä, yrityksen alihankkijoilta sekä julkisista lähteistä, kuten yrityksen www.sivut. 
Henkilötietojen päivittämiseen voidaan käyttää myös väestörekisteriä.  
 
8. Henkilötietojen luovutukset 
 
Sisällöntuottajien, viestinnän ja markkinoinnin ammattilaisten tietoja ei luovuteta ulkopuolisille ilman asianomaisen 
henkilön lupaa. Asianomaisen luvan myötä tietoja voidaan luovuttaa Scriptor palvelut Oy:n asiakasyritykselle ja 
potentiaaliselle asiakkaalle, jolla on työtä tarjolla asiantuntijalle. 
 
Rekisterinpitäjä voi luovuttaa tietoja asiakkaista ja potentiaalisista asiakkaista voimassaolevan lainsäädännön 
sallimissa ja velvoittamissa rajoissa muun muassa rekisterinpitäjän valikoimille yhteistyökumppaneille 
markkinointitarkoituksiin, ellei rekisteröity ole kieltänyt tietojensa tällaista luovuttamista. Tietoja ei siirretä Euroopan 
unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Tällöin 
rekisterinpitäjä huolehtii riittävästä tietosuojan tasosta lainsäädännön edellyttämällä tavalla. 
 
9. Rekisterin suojauksen periaatteet ja käyttöoikeudet 
 
Palvelun asiakasrekisteriä ylläpidetään teknisenä tallenteena. Tietojärjestelmä on suojattu käyttäen 
asianmukaisia palomuureja ja teknisiä suojauksia ulkoisia tietomurtoja vastaan. Rekisterit säilytetään Scriptorin 
henkilöstön omilla tietokoneilla tai ulkopuolisen palvelutarjoajan palvelimissa, joka vastaa niiden asianmukaisesta 
suojauksesta. 
 
Rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu. Mikäli henkilö lopettaa toimintansa 
ja työnsä Scriptor palvelut Oy:n liiketoiminnassa, on hän erillisin sopimuksin velvoitettu luovuttamaan ja/tai 
tuhoamaan kaikki Scriptor palvelut Oy:n aineisto ml. mahdolliset rekisterit.  
 
10. Tarkastusoikeus 
 
Rekisteröidyllä on pyynnöstään oikeus tietojensa tarkistamiseen sekä oikeus vaatia tietojensa korjaamista tai kieltää 
häntä koskevien tietojen käsittely rekisteröidyn suostumukseen perustuvassa tietojen käsittelyssä. Halutessasi nähdä, 
poistaa tai muokata tietojasi, lähetä tarkastuspyyntö kirjallisesti rekisteristä vastaavalle henkilölle osoitteeseen  
lauri.kangaslahti@scriptor.fi. 
 
 
11. Evästeet 
 
Kävijän tietokoneelle voidaan ajoittain siirtää ns. evästeitä (”cookies”). Evästeillä voidaan kerätä tietoja esimerkiksi  
miltä sivulta kävijä on siirtynyt osoitteeseen, mitä www-sivujamme selataan ja milloin, mitä selainta käytetään, mikä 
on näytön resoluutio ja käyttöjärjestelmä, sekä mikä on tietokoneen IP -osoite eli mistä Internet -osoitteesta lähetetyt 
tiedot tulevat ja minne ne vastaanotetaan. Kävijällä on mahdollisuus estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimensa 
asetuksia siten, että selain ei salli evästeiden tallentamista. Kävijä hyväksyy, että joidenkin palveluiden osalta 
evästeiden käytön estäminen saattaa kuitenkin vaikuttaa palvelun toiminnallisuuteen. 


