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Rekisterin tarkoitus  
Rekisterin käyttötarkoitus on asiakkuustietojen ylläpito ja laskuttaminen. 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus  
Sorja Productionsin asiakasrekisteri on olemassa siksi, että voimme tarvittaessa olla 
yhteydessä asiakkaaseen toimeksiantoon liittyen. Yhteydenotto liittyy jo olemassa olevaan 
asiakassuhteeseen tai yhteistyöhön tai tulevan asiakassuhteen suunnitteluun. Saatamme 
satunnaisesti lähettää asiakkaille tiedotteita tai markkinointiviestintää. 

Rekisterin tietosisältö  
Rekisteristä löytyvät nämä henkilötiedot: etunimi, sukunimi, yrityksen nimi, yrityksen y-tunnus, 
osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. 

Tietolähteet  
Tiedot on hankittu asiakassuhteiden kautta asiakkaiden itsensä kertomina. Sähköpostissa on 
sorjaproductions.com-verkkosivujen yhteydenottolomakkeen tai tarjouspyyntökyselyjen kautta 
syntyneitä kontaktitietoja. Näitä kontakteja ei siirretä muihin rekistereihin. 

Tietojen luovutus  
Henkilötietoja ei luovuteta eteenpäin kolmansille osapuolille. Voimme käyttää alihankkijoita 
palveluiden tarjoamiseen. Luotetut yhteistyökumppanimme toimivat meidän puolesta ja 
lukuun, ja heillä ei ole itsenäistä oikeutta käyttää henkilötietoja. Sopimuksissa on otettu 
huomioon korkea tietoturva sekä luottamuksellinen tiedon käsittely. Tietoja ei luovuteta 
Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

Rekisterin suojaus  
Asiakasrekisteriä ja laskutustietoja säilytämme yhdellä tietokoneella laskutusohjelmassa, joka 
on ainoastaan rekisterinpitäjän käytössä. Laskutustiedot välitetään myös kirjanpitäjälle. 
Yrityksen tietokoneet ja matkapuhelimet ovat salasanasuojattuja. 

Rekisteröidyn oikeudet  
Rekisteröidyllä on oikeus saada nähtäväkseen itseään koskevat tiedot sekä oikeus vaatia 
virheellinen, puutteellinen tai vanhentunut tietonsa korjatuksi, poistetuksi tai päivitetyksi. 
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää henkilötietojensa käyttö etämyynti- ja 
suoramarkkinointitarkoituksiin, markkina- ja mielipidetutkimuksiin samoin kuin 
henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten sekä tietojen käyttöä automaattiseen 
päätöksentekoon ml. profilointi. Jos henkilötietojen käsittely perustuu käyttäjän Sorjalle 
erikseen annettuun suostumukseen, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa antamansa 
suostumus häntä koskevien tietojen käsittelyyn siltä osin, kun se ei perustu oikeutettuun 



etuun. Näiden oikeuksien käyttämiseksi pyydämme käyttäjiä olemaan yhteydessä 
rekisterinpitäjään tämän Tietosuojaselosteen lopussa mainittuja yhteystietoja käyttämällä. 

Evästeet  
Käytämme sorjaproductions.com-verkkosivujen seurantaan Googlen Analytics -palvelua. 
Seurannan tarkoitus on kerätä tilastotietoa esimerkiksi sivun kävijämäärästä sekä 
suosituimmista sisällöistä. Evästetiedot auttavat parantamaan sivuston toimivuutta ja 
käytettävyyttä. 

Eväste on pieni tekstitiedosto, joka tallennetaan käyttäjän tietokoneelle, kun hän vierailee 
sivustolla. Evästeet eivät sisällä henkilötietoja eikä niiden avulla voida suorittaa ohjelmia tai 
tallentaa viruksia käyttäjän tietokoneelle. 

Verkkosivustojemme käyttäjät, jotka eivät halua evästeitä tallennettavan laitteelleen voivat 
estää evästeiden tallentamisen käyttämänsä selaimen asetuksista, sekä tarvittaessa poistaa 
jo tallennetut evästeet tyhjentämällä selaimensa sivuhistorian. Ohjeet evästeiden estämiseen 
ja sivuhistorian tyhjentämiseen löydät selaimesi käyttöohjeesta. Osa käyttämistämme 
evästeistä voivat olla välttämättömiä sivuston joidenkin ominaisuuksien toiminnan kannalta. 

Rekisterin nimi, rekisterinpitäjä ja yhteystiedot  

Rekisterin nimi: Sorja Productionsin asiakasrekisteri  

Rekisterinpitäjä: Sorja Productions, Parrupolku 6, 54915 Saimaanharju  
Yhteyshenkilö: Saara Raudasoja, 040 837 8977, saara@sorjaproductions.com 

http://sorjaproductions.com/

