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TIETOSUOJASELOSTE 
 
Tietosuojaseloste on laadittu EU:n 25.5.2018 voimaan tulleen tietosuoja-asetuksen 2016/679 (’GDPR’) 
määräyksiä noudattaen. 
 
1. Rekisterinpitäjä 
Helppy Oy (jäljempänä ”Helppy” tai ”me”) 
Y-tunnus: 2910554-3 
Sähköpostiosoite: info@helppy.fi 
Postiosoite: Sepänkatu 19 A 26, 00150 Helsinki 
 
2. Tietosuojavastaavan yhteystiedot 
Toimitusjohtaja: Richard Nordström 
richard@helppy.fi 
+358 10 299 8 299 
 
3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste 
Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on Helppyn ja asiakkaan välinen asiakassuhde, 
toimeksianto tai asiakkaan antama suostumus henkilötietojen käsittelyyn. 
 
Henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavissa käyttötarkoituksissa Helppyn toimesta: 

• Helppyn palveluiden ja tuotteiden tarjoaminen, toimittaminen, tuottaminen ja suunnittelu. 
• Helppyn ja asiakkaan välisen asiakassuhteen hoitaminen ja ylläpito, asiakaspalvelun ja siihen 

liittyvän viestinnän ja markkinoinnin toteuttaminen, kehittäminen sekä seuranta. 
• Henkilötietoja käsitellään myös tilausten, laskutuksen, yhteydenottojen, asioinnin, rekrytoinnin 

ja raportoinnin tarpeisiin sekä Helppyn liiketoiminnan kehittämiseen. 
 
4. Rekisterin tietosisältö 
Keräämme Helppyn palveluita käyttäviltä henkilöasiakkailta, sekä työnsuorittajilta palveluiden 
toimittamisen kannalta välttämättömiä henkilötietoja. Lisäksi voimme kerätä teknisiä tietoja 
verkkosivujemme käyttäjiltä verkkosivuvierailuiden yhteydessä. 
 
Voimme kerätä ja käsitellä esimerkiksi seuraavia henkilötietoja palveluita toimittaessamme: 

1. etu- ja sukunimi 
2. yhteystiedot  
3. sähköpostiosoite 
4. palvelukäynteihin liittyvät tiedot 
5. muut asiakkaan itse antamat henkilötiedot 
6. tietoja, joita asiakkaat antavat arvioidessaan palveluitamme tai antaessaan 
7. palautetta palveluistamme 

 
Voimme kerätä esimerkiksi seuraavia teknisiä tietoja verkkosivustomme käytön yhteydessä: 

1. Internet-sivun vierailun kesto ja ajankohta 
2. Sivuilla tehdyt toimet 
3. Internetin selailu tapaa kuvaava tieto 
4. IP-osoite, käyttöjärjestelmä, internet-palveluntarjoaja 

 
5. Säännönmukaiset tietolähteet 
Keräämme henkilötietoja ainoastaan palveluiden tarjoamisen yhteydessä ja verkkosivumme käytön 
yhteydessä suoraan asiakkaalta tai käyttäjältä. 



 

 2 

 
Rekisteriin tallennettavat tiedot saamme asiakkailtamme mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, 
sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja 
muista tilanteista, joissa henkilö luovuttaa tietojaan. 
 
6. Tietojen säännönmukaiset luovutukset 
Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti organisaation ulkopuolelle. Henkilökunnalla on 
salassapitovelvollisuus kaikkeen asiakkaan palvelun yhteydessä saatuun tietoon. 
 
7. Tietojen siirto EU:n tai EFTA:n ulkopuolelle 
Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai EFTA:n ulkopuolelle. 
 
8. Rekisterin suojauksen periaatteet 
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot 
suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston 
fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. 
 
Sähköistä ainestoa säilytämme henkilötietoja suojatuilla palvelimilla, joita hallinnoimme yhdessä 
palveluntarjoajiemme kanssa. Mahdollinen manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa, 
johon on pääsy vain erikseen oikeuden saaneilla henkilöillä. 
 
9. Tietojen säilytysaika 
Helppy ei säilytä henkilötietoja pidempään kuin laissa on säädetty ja pidempään kuin palveluiden 
tarjoaminen edellyttää. Säilytysaika on riippuvainen tietojen luonteesta sekä käsittelyn 
tarkoituksesta. Säilytysaika voi näin ollen vaihdella riippuen tiedosta ja käsittelyn tarkoituksesta. 
 
10. Rekisteröidyn oikeudet 
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa hänestä rekisteriin merkityt tiedot, vaatia virheellisen tiedon 
oikaisua sekä muutoinkin turvautua laissa turvattuihin oikeuksiinsa. Henkilötietojen käsittely 
perustuu rekisteröidyn antamaan suostumukseen ja rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa 
perua antamansa suostumus sekä pyytää kyseisten tietojen poistamista. 
 
Henkilön, joka haluaa tarkastaa, korjata tai poistaa itseään koskevat tiedot, on esitettävä tätä 
tarkoittava kirjallinen pyyntö rekisterinpitäjälle omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla 
tavalla varmennetussa asiakirjassa. 
 
 
 
Päiväys 
05.03.2021 


