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Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan, miten Big Business Insight Group Oy:ssä käsitellään henkilötietoja. Big Business 
Insight Group Oy on sitoutunut suojaamaan palveluidensa käyttäjien yksityisyyttä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 
mukaisesti. Tietosuojaselostetta sovelletaan BIG Business Insight Group Oy:n tarjoamien tapahtumapalveluiden 
markkinointiin, sekä uutiskirjeen tilaajiin. 
 
”Henkilötiedolla” tarkoitetaan tietoa, josta yksittäinen henkilö voi olla suoraan tai epäsuorasti tunnistettavissa. 
 
1 REKISTERINPITÄJÄ 
Rekisterinpitäjänä toimii BIG Business Insight Group Oy 
Y-tunnus: 2782663-8 
Kalevankatu 31 A, 00100 Helsinki 
 
2 HENKILÖTIETOJEN KÄYTTÖTARKOITUS JA KÄSITTELYPERUSTEET 
Henkilötietoja käsitellään seuraavia tarkoituksia varten: 
• Tapahtumaviestintä 
• Markkinointi 
 
Rekisteröityjen henkilötietojen käsittelyperusteena on palveluiden tarjoamiseen liittyvä markkinointiviestintä oikeutetun 
edun perusteella. 
 
Oikeutetun edun perusteella käsitellessämme tietoa rajoitamme henkilötietojen käsittelyn ehdottoman välttämättömään 
ja oikeasuhteiseen käsittelyyn pitäen asiakkaan edun rekisterinpitäjän etua tärkeämpänä. 
 
3 KERÄTYT TIEDOT JA TIETOLÄHTEET 
 
Henkilötietoja kerätään ensisijaisesti käyttäjältä itseltään, sekä kolmansilta osapuolilta pääasiallisesti julkisista ja 
yksityisistä rekistereistä sekä julkisista lähteistä. 
 
Käytämme seuraavia osoitelähteitä: 
● Suomen Asiakastieto Oy, Rekisteriseloste, Yritystietokanta 
● Bisnode-yritysrekisteri, Kumpulantie 3 00520 Helsinki, 09-75119100 
● Lisäksi henkilötietoja voidaan kerätä muun muassa niistä rekisterinpitäjän toimintoihin liittyvistä sosiaalisista 

medioista ja muista julkisista tietolähteistä, joissa rekisteröityneestä henkilöstä on tietoa saatavilla. 
 

 
Keräämme kohdan 2 käyttötarkoitusten kannalta tarpeellisia henkilötietoja. 
 
Kerättävät tiedot 
 
• Nimi 
• Sähköposti 
• Puhelinnumero 
• Yritys 
• Titteli 
• Luvat ja suostumukset 
• Käyttäjän antamat kiinnostuksen kohdetiedot 
• Muut käyttäjältä kerätyt tiedot 
 
Muualta kuin rekisteröidyltä kerätyt henkilötiedot 
 
• Yhteistyökumppaneiltamme liittyen palveluiden tarjoamiseen, 
• Kolmansilta osapuolilta pääasiallisesti julkisista ja yksityisistä rekistereistä sekä 
• Julkisista lähteistä. 

https://www.yritysfiltteripro.fi/login/doc/Asiakastieto%20rekisteriseloste%20b2b_fi.pdf
https://finland.bisnode.fi/tietosuoja/yritystietokannan-tietosuojaseloste/


 
 
 
 
4 TIETOJEN SIIRTO KOLMANSIIN MAIHIN 
 
Henkilötietoja ei siirretä EU:n/ETA:n ulkopuolelle. 
 
5 TIETOJEN SUOJAUS JA LUOTTAMUKSELLISUUS 
 
BIG Business Insight Group Oy varmistaa sekä teknisesti että organisatorisin turvakeinoin käsiteltävien henkilötietojen 
suojaamisen. Varmistaen, ettei henkilötietojen menetystä, väärinkäyttöä tai muuta luvatonta käyttöä tapahdu. 
 
Teknisiä keinoina ovat muun muassa turvallinen ja suojattu laitteiden käyttö, salasanat sekä turvalliset it-järjestelmät ja 
palvelut. Tietoja voivat BIG Business Insight Group Oy:ssa käsitellä vain erikseen määritellyt henkilöt BIG Business 
Insight Group Oy:n ohjeistuksen mukaisesti. 
 
Palveluiden tarjoajien ja muiden henkilötietojen käsittelijöiden kanssa on tehty tietosuojalainsäädännön vaatimat 
kirjalliset sitoumukset. 
 
Henkilötietoja ei tallenneta pidempään kuin on relevanttia yrityksen liiketoiminnan kannalta sekä lainsäädännön 
velvoittavan ajan. 
 
Rekisterinpitäjä poistaa henkilön pyytäessä rekisteröityä koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä. 
 
6 EVÄSTEET JA MUUT SEURANTATEKNIIKAT 
 
Eväste (cookie) on pieni tekstitiedosto, jonka internetselain tallentaa käyttäjän laitteelle. Käytämme evästeitä, jäljitteitä 
ja muita vastaavia teknisiä tunnisteita ja tekniikoita tunnistaaksemme päätelaitteita, seurataksemme ja 
analysoidaksemme palveluiden käyttöä sekä käyttötottumuksia, parantaaksemme palveluiden laatua, mukautuvuutta ja 
tarjotaksemme suosituksia, kehittääksemme palveluita edelleen sekä mainonnan ja muun markkinoinnin 
kohdentamiseen. 
 
7 KÄYTTÄJÄN OIKEUDET 
• Tietojen tarkastaminen 
• Tietojen korjaaminen ja poistaminen 
• Oikeus tietojen siirtämiseen, käsittelyn rajoittamiseen ja käsittelyn vastustamiseen 
• Suoramarkkinoinnin vastustaminen (kieltäminen) 
• Suostumuksen peruuttaminen 
 
8 YHTEYSTIEDOT 
Tiedustelut, reklamaatiot ja pyynnöt voi osoittaa rekisterinpitäjälle. 
 
BIG Business Insight Group Oy 
Kalevankatu 31 A 
00100 Helsinki 
 
Yhteyshenkilö tietosuoja-asioissa: Aleksi Helander 
customercare@bignordic.com 
 
BIG Business Insight Group Oy pidättää oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta palvelujen kehittämisen tai 
lainsäädännön muutoksen johdosta ilmoittamalla muutoksesta www-sivuilla. 

mailto:customercare@bignordic.com

