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Avetak Oy (”rekisterinpitäjä”) kunnioittaa yksityisyyden suojaa ja on sitoutunut suojaamaan asiakkaitansa 

hyvätahtoisella tavalla käyttäessään yritysasiakastietokantaa. Avetak Oy:n E-palkkipalvelun asiakastietokanta on 

yrityspohjainen, jolloin tiedot ovat julkisesta rekisteristä lähtöisin. Vastuullisena yrityksenä Avetak Oy haluaa tuoda 

esiin ne asiat, joita se toiminnassaan käyttää.    

Rekisterinpitäjän e-palkkipalvelun asiakasrekisteri pitää sisällään palvelua käyttävien julkisia yritystietoja 

yhteystietoineen ja markkinointia varten sisältävä markkinointirekisterin. E-palkin rekisteri koostuu 

Tuottajarekisteristä, jonka näkyvyys on ainoastaan Avetak Oy:n henkilöstön käytössä. Tuottajarekisteri pitää 

sisällään yrityksen tiedot (nimi, osoite, puhelinnumero, sähköposti) ja palveluntarjonta. Tuottajayritykset on suojattu 

ID-tunnuksilla tilaajayrityksiltä tarjousten saapuessa. E-palkin Tilaajarekisteri pitää sisällään tarjouspyyntöpalvelun 

www.e-palkki.fi, jossa kysytään tilaajan yhteystiedot (nimi, osoite, sähköposti ja työnkuvaus). Tilaajarekisteri pitää 

sisällään tilaajayrityksen julkisesti saatavia yritystietoja, auditoituja palvelutarjontatietoja sekä muita suostumuksella 

ja palvelua käytettäessä saatuja tietoja, jotka ovat e-palkkirekisterissä salasanoin suojatussa palvelimessa. 

Pyydämme rekisteröityä lukemaan selosteen ennen palvelun käyttöä. 

Tietojen käsittelyn yleinen toiminta 

Henkilötietoja käsitellään tunnistuspalvelun yhteydessä, mutta yritysten henkilötietoja ei tallenneta 

asiakastietokantaan ilman lupaa. Palvelua käyttävä henkilö itse voi kirjata e-palkin omapalveluun käyttäjiä ja/tai antaa 

käyttöoikeuksia palvelun käyttöön yrityksen muulle henkilöstölle, jonka voi suojata salasanalla. Rekisterinpitäjä 

sitoutuu noudattamaan tietojen käsittelyssä henkilötietolakia ja hyvää tietojen käsittelytapaa sekä muita Suomen lain 

nojalla annettuja säädöksiä. Tietoja käsittelevät henkilöt ovat vaitiolovelvollisia saamistaan tiedoista kaikkien 

viestinten osalta. Yrityksen osoitetietoja, puhelinnumeroa ja tilauksesta vastaavan nimeä voidaan käyttää tilauksen, 

toimituksen ja laskutuksen yhteydessä. 

Kerätyt tiedot, tietolähteet 

Rekisterinpitäjä kerää yritystietoja liiketoiminnallisesti palvelun olennaiseen tarkoitukseen. Ennen palvelun käyttöä 

asiakas hyväksyy markkinointirekisterin jos haluaa saada markkinointi- ja mainospostia. Markkinointirekisterin tiedot 

kerätään pääsääntöisesti Rekisteröidyltä itseltään asiakastapaamisten tai muun kontaktoinnin yhteydessä. 

Asiakasrekisteritiedot kerätään pääasiassa Rekisteröidyltä itseltään palvelun käytön yhteydessä. 

Markkinointirekisterissä pidetään seuraavanlaisia tietoja: 

- Yrityksen nimi, toimiala, yrityksen koko, tilauskanta  

- Osoite 

- Puhelinnumerot 

- Sähköpostiosoite 

- muut suostumuksella ja palvelua käytettäessä saadut tiedot 

Parantaakseen palvelua Rekisterinpitäjä voi myös käyttää työkaluja tai kolmansien tahojen analytiikkaohjelmistoa 
kerätäkseen ja käyttääkseen tietoja, joita ei yhdistetä yksittäiseen asiakkaaseen. 

Yllä mainittu informaatio kerätään Rekisteröidyiltä Palvelun käytön yhteydessä. IP-osoitteet, käyttöjärjestelmät, 
kirjautumisajankohdat, selaintyypit ja kieli sekä ohjaavan verkkosivuston osoite voidaan kerätä automaattisesti. 
Rekisterinpitäjä voi käyttää tätä informaatiota tarkkaillakseen ja analysoidakseen palveluiden käyttöä.  
Rekisterinpitäjä voi omasta aloitteestaan tai Rekisteröidyn pyynnöstä täydentää, korjata tai poistaa epätäydellisiä, 

epätarkkoja tai vanhentuneita henkilötietoja. 

Tietojen luovuttaminen  

Tietoja ei luovuteta suoramainontaa, etämyyntiä tai muuta suoramarkkinointia, markkina- ja mielipidetutkimuksia tai 

henkilömatrikkeleja varten. Tietoja voidaan poikkeuksellisesti luovuttaa kolmansien osapuolien käyttöön lain tai 

viranomaisen vaatimuksesta, sovellettavien käyttöehtojen täytäntöön panemiseksi ja mahdollisten ehtorikkomusten 

tutkimiseksi ja Palvelun turvallisuuden takaamiseksi. 

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 



Rekisterin suojaus 

Rekisteri säilytetään Rekisterinpitäjän salasanoin suojatuilla palvelimilla, jolloin pääsy niiden sisältämiin tietoihin on 

vain Rekisterinpitäjällä ja siihen valtuutetuilla henkilöillä. Tietojen käyttö on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin. 

Rekisteri on suojattu tarpeellisilla teknisillä ja organisatorisilla toimenpiteillä. Tiedot kerätään yhteisiin tietokantoihin, 

jotka ovat suojattuja käyttäjätunnuksella, salasanalla, palomuurilla ja muilla teknisillä keinoilla. Palvelimet, joilla 

ylläpidetään tietokantoja, sijaitsevat lukituissa tiloissa. Tietokantoja pääsevät käsittelemään vain Rekisterinpitäjän 

siihen erikseen valtuuttamat henkilöt. 

Evästeet 

Rekisterinpitäjä käyttää sivuillaan Palvelun tekniseksi toteuttamiseksi väliaikaisia evästeitä (cookie). Eväste on pieni 

tiedosto, joka siirtyy Rekisteröidyn tietokoneelle ja jonka avulla Palvelu voi ylläpitää istuntoa palvelun käytön 

ajan.  Käytettyjen evästeiden avulla ei voida tunnistaa yksittäistä kävijää. Siirretyt evästeet eivät myöskään 

mahdollista Rekisteröidyn kiintolevyllä olevien tietojen tutkimista. Rekisteröityjen, jotka eivät halua evästeitä 

tietokoneillensa, tulisi asettaa selaimensa kieltämään evästeet ennen kuin he käyttävät Palvelua, ottaen kuitenkin 

huomioon, että jotkin verkkosivuston ominaisuudet eivät toimi kunnolla ilman evästeitä. 

Tarkastus- ja kielto-oikeus 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa häntä koskevat rekisterissä olevat tiedot maksutta kerran vuodessa. Kun 

Rekisteröity käyttää tarkastusoikeuttaan hänen tulee lähettää allekirjoitettu tarkastuspyyntö Rekisterinpitäjälle alla 
mainittuun osoitteeseen.  
Rekisteröity voi kieltää tietojensa käytön suoramarkkinointiin ilmoittamalla tästä Rekisterinpitäjälle noudattamalla 

kyseisissä sähköposteissa olevia ohjeita. Mikäli kieltäydyt vastaanottamasta kyseisiä sähköposteja, Rekisterinpitäjä voi 

silti lähettää sinulle muuta kuin markkinointiin liittyvää asiakasviestintää, kuten sähköposteja liittyen Rekisterinpitäjän 

toimintaan.  

Muutokset 

Tähän tietosuojaselosteeseen voi tulla muutoksia, jotka julkaistaan kotisivustolla, www.avetak.fi. Muutoksilla ei 

heikennetä Rekisteröityjen oikeuksia ilman Rekisteröidyn suostumusta. Rekisterinpitäjä informoi olennaisista 

muutoksista erikseen Palvelun kautta, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla. 

Rekisterinpitäjä ja rekisteriasioita hoitavat henkilöt: 

Y-tunnus: 2692378-6 

Avetak Oy 

Toivolantie 4 

04600 Mäntsälä 

Puhelin: +358 207 181570 

E-mail: avetak@avetak.fi 

www: www.avetak.fi | www.e-palkki.fi 

Yhteyshenkilö: Eero Laitinen, Lauri Ylimartimo ja Helmi Laitinen 


