
Tämä on henkilötietolain (523/1999) 10 §:n ja 24 §:n sekä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 
(GDPR) mukainen yhdistetty rekisteriseloste sekä tiedote Muutun asiakkaille, mahdollisille 
potentiaalisille asiakkaille ja verkkosivuston käyttäjille. 
 
Tässä selosteessa kerromme miten käsittelemme sinun tietojasi. Palvelun toteuttamiseksi 
tarvitsemme tietoja yrityksestäsi ja mahdollisesti henkilökunnastasi. Käsittelemme tietojasi 
mahdollisimman tietoturvallisesti. Tutustu asiaan ja ole yhteydessä, jos tulee kysyttävää. 
 
1. Rekisterinpitäjä 
 
Omakoto Oy / Muutu    Minna Koivisto  
Vanha raadelmantie 25    minna.koivisto@muutu.fi 
21500 Piikkiö     045 263 3525 
 
 
2. Rekisteröimme 
 
Asiakkaamme, potentiaaliset asiakkaat sekä verkkosivujemme käyttäjät. 
 
3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja perusteet (rekisterinpitäjän oikeutettu etu) 
 

• Asiakkaat 
◦ Asiakassuhteen ylläpito 

• Potentiaaliset asiakkaat 
◦ Yhteydenotot asiakkaisiin asiakasrekistereiden kautta 

• Rekrytointi 
◦ Työnhakijoiden tiedot 

 
Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin 
 
4. Rekisteriin tallennettavia tiedot 
 

• Nimi 
• Puhelinnumero 
• Sähköpostiosoite 
• Yritys 
• Osoite 
• Y-tunnus 
• Työnkuva 
• Ip -osoite 
• Muut mahdolliset asiakassuhteen ylläpitämisessä tarpeen olevat tiedot 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
5. Rekisterissä olevan oikeudet 
 

• Tarkastusoikeus 
◦ Oikeus tarkistaa tallentamamme henkilötiedot. Mikäli tiedoissasi on virheellisyyksiä tai 

puutteita, voit pyytää meitä korjaamaan tai täydentämään tiedot oikeiksi. 
• Poistaminen 

◦ Jos tietojen käyttö ei ole mielestäsi tarpeellista tehtäviemme kannalta on sinulla oikeus 
pyytää poistamaan tiedot. Käsittelemme pyyntösi ja joko poistamme tietosi tai jos 
olemme sitä mieltä, että tarvitsemme tietosi palvelun toteuttamiseksi ilmoitamme siitä 
sinulle perustellun syyn. Jos et ole tyytyväinen päätökseemme voit tehdä asiasta 
valituksen tietosuojavaltuutetulle. 

• Valittaminen 
◦ Tietosuojavaltuutetulle voi tehdä valituksen jos koet, että rikomme voimassa olevaa 

tietosuojalaisäädäntöä. 
 
6. Tiedonlähteet 
 

• Potentiaalisten asiakkaiden tiedot saadaan kolmannelta osapuolelta hankituista 
asiakasrekistereistä, joiden tietoja valvoo rekisterinpitäjä itse. Säännönmukaisesti Muutu 
käyttää asiakashankinnassa Fonectan B2B asiakasrekisteriä, jonka toimittaa Muutulle 
ProFinder. 

 
7. Tietojen mahdolliset luovutukset 
 
Pääsääntöisesti tietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Tietoja voidaan luovuttaa palvelun 
toteuttamiseksi kolmansille osapuolille. Kolmannella osapuolella on oikeus käyttää tietoja 
ainostaan toimeksiannon toteuttamiseksi. 
 
Säännönmukaisesti käytämme seuraavia palveluntarjoajia 
 
MMD Networks 
Pipedrive 
Google 
Adobe 
ProFinder 
Microsoft  
 
Jotkin palveluntarjoajat saattavat käyttää EU/ETA -alueen ulkopuolisia palvelinkeskuksia, jolloin 
tietojen käsittelyssä noudatetaan EU:n ja Yhdysvaltain välistä Privacy Shield ohjelmaa. 
https://www.privacyshield.gov/list    
 
 
 
 



8. Rekisterin suojaukset 
 
Tietojesi käsittely on ensiarvoisen tärkeää meille ja toimimme alla olevan ohjeistuksen mukaan. 
 

• Tietoihin pääsee käsiksi vain ne ennalta määritetyt henkilöt, joiden on välttämätöntä 
tietoja käsitellä palvelun toteuttamiseksi. 

• Tietoihin käsiksi pääsy on suojattu tunnuksin ja salasanoin. (työssä käytetään ainoastaan 
yrityksen tietokoneita tai älypuhelimia ja tiedostot sijaitsevat palvelimilla erikseen 
käyttäjäkohtaisin tunnuksin ja salasanoin suojattuna) 

• Alihankkijoina käytämme isoja luotettavaksi todettuja toimijoita joiden tietoturva on 
kunnossa 

• Rekisteristä otetaan varmuuskopiot säännöllisesti ja ne säilytetään yllä mainitulla tavalla. 
• Henkilökunnalla salassapitosopimus 

 
9. Tietojen käsittelyn kesto 
 
Tietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan kuin asiakassopimuksen tai rekrytoinnin hoitamiseen 
niitä tarvitsemme. 
 
10.  Oikeudet muutoksiin 
 
Tarvittaessa päivitämme tätä selostetta luottamuksesi arvoisesti ja parhaan mahdollisen yhteistyön 
saavuttamiseksi. 

 
11. Sivustomme käyttämät evästeet 
 
Saatamme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta verkkosivu toimii oikein.  Ne aktivoivat teknisiä 
perustoimintoja. Sivusto ei toimi kunnolla ilman näitä evästeitä, joten et voi kieltää niiden käyttöä, jos 
haluat käyttää sivustoamme. Ne eivät kerää tunnistettavia tietoja käyttäjistä, vaan niiden tarkoitus on 
parantaa verkkosivun toimivuutta. 
 
 


