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Tietosuojaseloste 

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) ja Suomen tietosuojalain mukaisesti tässä asiakirjassa 
kerrotaan niistä periaatteista ja rekisteröidyn oikeuksista, joita Steel-Kamet noudattaa henkilötietojen 
käsittelyssä.  
 
Tietosuoja on meille tärkeää ja Steel-Kamet on sitoutunut suojelemaan yksityisyyttäsi ja henkilötietojasi. 
Pyrimme varmistamaan henkilötietojen lainmukaisen käsittelyn, tietosuojan korkean tason sekä 
henkilöiden oikeuksien turvaamisen kaikessa toiminnassamme.  
 
Tietosuojaperiaatteet perustuvat tietoturvaa, henkilörekistereitä, hyvää tiedonhallintatapaa ja tiedon 
laatua ohjaaviin ja velvoittaviin säädöksiin ja ohjeisiin.  
 
Rekisterinpitäjä 
 
STEEL-KAMET OY 
Rahvontie 20 
85100 Kalajoki 
Finland  
Puh. +358 8463 9500 
 
Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö 
 
Jari Ainali 
jari.ainali@steelkamet.com 
Puh. +358 50 558 1085 
 
Käyttötarkoitus 
 
Käsittelemme henkilötietoja seuraavia tarkoituksia varten: 
 
- Hallinto ja laskutus 
- Yhteydenpito asiakkaisiin, sidosryhmiin ja yhteistyökumppaneihin 
- Markkinointi 
- Rekrytointi 
- Työsuhteiden hallinnointi 
- Varastointiajat ja muut lakisääteiset tarkoitukset 
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Käsiteltävät henkilötiedot  
 
Käsittelemme vain niitä henkilötietoja, joita tarvitsemme toiminnassamme. Henkilöt, joiden tietoja 
käsittelemme yleisesti: 
 
- Asiakkaat 
- Sidosryhmät 
- Yhteistyökumppanit 
- Toimittajat 
- Työntekijät 
- Työnhakijat 
-  
Käsittelemämme henkilötiedot ovat yleisimmin yhteystietoja, kuten nimi, osoite, puhelinnumero ja 
sähköposti, sekä tiedot, joita saamme Steel-Kametin sosiaalisen median kanavista ja verkkosivustolta 
evästeiden kautta. 
 
Tietojen käsittely  
 
Henkilötietojen käyttö perustuu henkilön suostumukseen sekä laissa määriteltyihin muihin perusteisiin. 
Tietoja voivat käyttää ainoastaan niitä työssään tarvitsevat henkilöt ja työtehtävänsä suorittamisen 
edellyttämässä laajuudessa. Henkilötietoja käsitellään vain niihin käyttötarkoituksiin kuin mihin ne on 
alun perin kerätty, ellei henkilön kanssa muusta sovita. Tietoja voi luovuttaa ainoastaan henkilön itsensä 
suostumuksella tai lainsäädännön nojalla. Henkilötietoja säilytetään vain niin pitkään kuin on 
käyttötarkoituksen kannalta tarpeellista tai jos laki tai muut velvoitteet ajavat tämän tarpeen yli.  
 
Kerättävien tietojen oikeellisuus pyritään varmistamaan ja niitä päivitetään tarpeen mukaan joko 
henkilöltä itseltään saatujen uusien tietojen perusteella tai muista luotettavista lähteistä. Kun tiedot 
eivät enää ole tarpeellisia eikä niitä lainkaan vuoksi tarvitse säilyttää, tiedot tuhotaan asianmukaisesti.  
 
Steel-Kametin toimintaa ohjaavat lain ja määräysten mukaiset velvollisuudet ja oikeudet sekä hyvä 
tiedonhallintatapa, johon sisältyy vastuu omasta toiminnasta. 
 
Henkilötietoja säilytetään Steel-Kametin järjestelmissä tai sellaisissa järjestelmissä, joiden hallinnan ja 
ylläpidon Steel-Kamet ostaa ulkoistettuna palveluna. Ulkopuolisilla ei ole pääsyä näihin järjestelmiin eikä 
tietoja luovuteta muille osapuolille ilman rekisteröidyn suostumusta, ellei siihen ole laillista velvoitetta. 
Pääsyä näihin järjestelmiin kontrolloidaan pääsynhallintaratkaisuin. Suojaamistoimet koskevat kaikkien 
sähköisessä, kirjallisessa tai muussa muodossa olevien henkilötietojen käsittelyä.  
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Rekisteröidyn oikeudet  
 
Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa ja tarvittaessa päivittää omat tietonsa. Rekisteröidyllä on lisäksi lain 
sallimissa rajoissa oikeus pyytää tietojen poistamista, tietojen käsittelyn lopettamista sekä oikeus saada 
omat tiedot mukaansa sikäli, mikäli mikään lakisääteinen säilytysvelvollisuus ei sitä estä. Mikäli 
tietosuojan epäillään, havaitaan tai todetaan vaarantuneen, asia tutkitaan viipymättä. Lisäksi asiasta 
ilmoitetaan viipymättä rekisteröidylle, jonka tietosuoja on vaarantunut sekä valvovalle viranomaiselle, 
edellyttäen, että ilmoittaminen on aiheellista.  
 

Evästeet 

Steel-Kametin kotisivusto käyttää Snoobi Analyticsin, Googlen ja Metan kävijäseurantasovelluksia 
evästeiden tallentamiseen. Sovellus kerää tietoa käyttäjien sivustokäyttäytymisestä, jotta Steel-Kamet 
voi parantaa sivujensa sisältöä ja käytettävyyttä sekä digitaalisia markkinointitoimenpiteitään paremmin 
käyttäjien tarpeita vastaavaksi. Tiedot kerätään ainoastaan tilastollisiin tarkoituksiin anonyymissä 
muodossa. 
 
 
Mikäli sinulla on kysyttävää henkilötietojesi käsittelystä tai evästekäytännöstämme, ota rohkeasti 
yhteyttä: 

 
Jari Ainali 
jari.ainali@steelkamet.com 
 
 


