
Henkilötietojen käsittely Adato Energia Oy:n asiakasrekisterissä 
 

Yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 14 artiklan mukaiset tiedot henkilötietojen käsittelystä  

1.  
Rekisterin nimi  

  
Rekisterin nimi on Adato Energia Oy:n asiakasrekisteri. 

2.  
Rekisterinpitäjä ja 
rekisterin 
yhteyshenkilö  

  
Rekisterinpitäjä on Adato Energia Oy (jäljempänä Adato)  
(osoite Eteläranta 10, 00130, sähköposti alli.purmonen@energia.fi)  
 
Rekisterin yhteyshenkilö Adatossa on tietohallintopäällikkö Risto Heliö, puh. 
050 548 1125 ja sähköposti risto.helio@energia.fi. 
 

3.  
Henkilötietojen 
käsittelyn tarkoitus ja 
peruste  

  
Rekisterissä olevia henkilötietoja käytetään asiakas- ja palvelussuhteen 
hoitamiseen ja 
kehittämiseen: 
• koulutusten järjestäminen asiakasyritysten henkilöstölle 
• viestintä- ja tietopalveluiden tuottaminen asiakkaalle 
 
Henkilötietojen käsittely rekisterissä perustuu EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 
(EU) 2016/679 6 artiklan 1 kohdan f alakohtaan (rekisterinpitäjän oikeutettu etu). 
Oikeutettu etu muodostuu edellä kuvattujen tehtävien hoitamisesta. 
Rekisteröidyt ovat henkilöitä, joilla on asiallinen yhteys Adatoon joko asiakkaan 
yhteyshenkilönä tai muun läheisen organisaation edustajana.   
  

4.  
Rekisteröityjen ryhmät 
ja rekisterin sisältämät 
tiedot  

 
Rekisteri sisältää Adaton asiakkaiden tietoja. 

Rekisterissä käsitellään kohdassa 3 määritettyjen tarkoitusten kannalta 
tarpeellisia henkilötietoja. Tällaisia ovat etenkin: 

• Asiakkaan toimihenkilön nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, titteli, 
toimipaikan nimi ja postiosoite 

• Adaton itse luoma toimihenkilöiden luokittelutieto. 

Järjestelmään kertyy asiakaskontaktien myötä asiakkaan toimihenkilön koulutus- 
ja ostohistoria Adaton palveluista. 
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5.  
Säännön- 
mukaiset tietolähteet  

  
Henkilön yksilöintitiedot kerätään asiakasyhtiöiden ilmoituksiin perustuen. Tietoja 
kertyy lisäksi rekisterinpitäjän omassa toiminnassa.  

Tietojen lähteenä ja tietojen päivittämisessä käytetään lisäksi asiakkaiden 
verkkosivuja sekä yritys- ja henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavia 
viranomaisia ja yrityksiä.  

6.  
Tietojen 
säännönmukaiset 
luovutukset 

 
Tietoja luovutetaan Adato Energia Oy:n emoyhtiölle Energiateollisuus ry. Emme 
myy tai luovuta asiakastietoja ulkopuolisille tahoille. 

Henkilötietojasi voidaan luovuttaa alihankkijoillemme siinä määrin, kun ne 
osallistuvat tässä selosteessa kuvattujen käyttötarkoitusten toteuttamiseen. 

7.  
Tietojen siirto  
EU:n tai ETA:n 
ulkopuolelle 

 
Rekisterin henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle  
  
 

8.  
Tietojen säilytys  

 
Rekisterin henkilötietoja tarkistetaan jatkuvasti. Tarpeettomat tiedot poistetaan 
ja virheelliset tiedot korjataan.  Asiakkaan ostohistoria poistetaan pääsääntöisesti 
viiden vuoden jälkeen tapahtumasta pois lukien voimassa olevat sopimukset. 
  

9. Tarkastusoikeus    
Rekisteröidyllä on oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja rekisterissä 
käsitellään. Rekisteröity voi pyytää tietojensa tarkastamista selosteen kohdassa 2 
määritetyiltä yhteyshenkilöltä. 
  

10.  
Oikeus vaatia tiedon 
korjaamista sekä 
oikeus pyytää tiedon 
poistamista tai 
käsittelyn 
rajoittamista 

  
Rekisteröity voi pyytää kohdassa 2 määritetyiltä yhteyshenkilöiltä, että hänen 
henkilötietonsa korjataan tai täydennetään.  
 
Rekisteröidyllä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksessa määritetyissä tilanteissa 
oikeus pyytää häntä koskevien tietojen poistamista tai tietojen käsittelyn 
rajoittamista. 

11.  
Oikeus vastustaa 
henkilötietojen 
käsittelyä 

  
Rekisteröidyllä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeus vastustaa 
henkilötietojen käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä 
perusteella.  
  

12.  
Oikeus tehdä valitus 
tietosuojavaltuutetulle 

 
Rekisteröidyllä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen ja tietosuojalain mukainen 
oikeus tehdä selosteessa kuvatusta henkilötietojen käsittelystä valitus 
tietosuojavaltuutetulle. 
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