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Tietosuojaseloste 
 

1. Rekisterinpitäjä 
 

Sallila Energiapalvelut Oy (Smart Energiapalvelut) 
Paneliantie 27 

27430 Panelia 

etunimi.sukunimi@smartnergia.fi 

Y-tunnus 3119150-8 

 

2. Tietosuojavastaava ja rekisteriasioiden yhteyshenkilö 

 
Jari Arve 

jari . arve @ smartenergia.fi 

 

Tietosuojakyselyt yllä olevaan sähköpostiosoitteeseen.  

 

3. Rekisterin nimi 

 

Sallila Energiapalvelut Oy:n asiakkuuksien hoitoon perustuva asiakastietorekisteri. 

Rekisteriin rekisteröityjä ovat Sallila Energiapalvelut Oy:n asiakkaat ja potentiaaliset 

asiakkaat.    

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 
 

Asiakastietorekisterin tietoja käsitellään Sallila Energiapalveluissa seuraavissa tarkoi-

tuksissa: 

 

Asiakas- ja sidosryhmäsuhteen hoito sekä rekisteröityjen tunnistaminen 

Tuotteiden ja palveluiden laadun varmentaminen ja kehittäminen 

Tuotteiden ja palveluiden tarjoaminen, myyminen ja markkinoiminen 

Tuotteiden ja palveluiden toimitus sekä käsittely 

Analytiikka ja tilastolliset tarkoitukset 

Asiakas- ja sidosryhmien markkinointiviestinnän toteuttaminen ja seuranta 

Asiakaspalautteen sekä asiakaskyselyjen ja –tutkimusten tulosten käsittely, analy-

sointi ja tilastointi 

Väärinkäytösten ja ongelmatilanteiden ehkäisy ja selvittäminen 
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EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsitte-

lylle on jokin seuraavista 

 

• henkilön suostumus 

• sopimus 

• lakisääteinen velvoite 

• oikeutettu etu 

 

Oikeutettuja etuja ovat liiketoiminnan ja palveluiden tuottaminen, tukeminen sekä 

kehittäminen.  

 

Sallila Energiapalvelut käyttää alihankkijoita tietojen käsittelyssä. Tietojen käsittelyn 

teknisen toteuttamisen takia osa tiedoista voi sijaita Sallila Energiapalveluiden ali-

hankkijoilla tai tietoja saatetaan käsitellä teknisen käyttöyhteyden avulla. 

 

 

5. Rekisterin tietosisältö 

 

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja ja niiden muutostietoja. 

 

Asiakkaan perustiedot: 

 

• nimitiedot 

• yhteystiedot (postiosoite, sähköpostiosoitteet, puhelinnumerot) 

• syntymäaika 

• yritysasiakkaiden yhteyshenkilöiden ammattia tai asemaa työyhteisössä koske-

vat tiedot 

• asiakkaan yksilöivät tunnisteet 

• asiakasnumero 

• rekisterinpitäjän palveluja koskevat rekisteröitymistiedot  

• markkinoinnin kohdentamisessa käytettävät tunnisteet kuten rekisteröidyn itse 

antamat tiedot kiinnostuksen kohteista 
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Asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen sekä palveluiden ja sisältöjen käyttämi-

seen liittyvät tiedot, kuten: 

 

• ostamista koskevat tiedot, kuten ostettuja tuotteita ja palveluita koskevat tiedot 

esim. sopimustiedot 

• tuotteiden ja palveluiden käyttöön liittyvät tiedot kuten käytönehdot 

• palautteet ja reklamaatiot 

• tapahtumien tiedot 

• koulutuksiin osallistuneiden tiedot 

• rekisterinpitäjän sähköisten palveluiden ja sisältöjen käyttöä koskevat selailutie-

dot ja muut tiedot, mukaan lukien rekisteröidyn selaimen rekisterinpitäjän pal-

velimelle lähettämät tekniset tiedot (IP-osoite, selain) sekä rekisteröidyn se-

laimelle lähetetyt evästeet ja niihin liittyvät tiedot, mikäli evästeisiin liitetään 

henkilötietoja 

• markkinointiin ja myynninedistämiseen liittyvät tiedot, kuten rekisteröityyn koh-

distetut markkinointitoimenpiteet, niiden hyödyntäminen ja niiden yhteydessä 

annetut tiedot sekä suoramarkkinointiluvat ja –kiellot 

• asiakaspalveluun ja palveluiden tuottamiseen liittyvät sähköposti- ja verkkokes-

kustelut  

 

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet 

 

Asiakkaaseen liittyviä tietoja kerätään asiakkaalta itseltään tarjousten ja sopimusten 

tekemisen yhteydessä, tuotteiden ja palvelujen käytön yhteydessä, asiakaspalvelun 

yhteydessä sekä asiakkaan osallistuessa tuote- ja palvelukehitykseen, tutkimuksiin 

tai kyselyihin. 

 

Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös rekisterinpitäjän ja sen kanssa kul-

loinkin samaan konserniin kuuluvien yritysten muista rekistereistä sekä henkilötie-

toja koskevia palveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä, kuten väestötietojär-

jestelmästä ja muista vastaavista rekistereistä. 

 

Sallila Energiapalvelut voi täydentää, korjata ja/tai poistaa vanhentuneita, virheelli-

siä tai epätäydellisiä tietoja oma-aloitteisesti. 
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7. Evästeiden käyttö 

 

Käytämme evästeitä (”cookies”) ja muita vastaavia tekniikoita, kuten selaimen paikal-

lista varastoa (“local storage”) palveluidemme tarjoamiseen ja kehittämiseen. Käy-

tämme evästeitä myös sisällön yksilöimiseen ja mainonnan kohdistamiseen. Evästei-

den avulla voimme muun muassa tarjota paremmin ajantasaisia ja yksilöllisiä palve-

luja näyttämällä käyttäjän kiinnostuksen kohteisiin perustuvaa sisältöä. Niiden avulla 

myös mahdollistetaan esimerkiksi sisäänkirjautuminen ja todennus, henkilökohtais-

ten asetuksien ja määrityksien tallentaminen sekä sivustojemme toiminnan analy-

sointi. Käyttäessäsi verkkopalveluitamme ne keräävät esimerkiksi seuraavia tietoja: 

IP-osoitteen, mitä linkkejä käytät, mitä sisältöjä verkkosivuiltamme olet katsonut, 

miltä sivulta tulet ja millä vierailet, selailun ajankohdan, selaimesi tai sovelluksen tyy-

pin ja muita vastaavia tietoja. 

 

Evästeiden käyttöä voit säädellä esimerkiksi selaimien hallintotoiminnoista. Lisätie-

toja evästeistä on kunkin selaimen tietosuoja- tai ohjedokumentaatiossa. Tietyt pal-

veluiden ominaisuudet määräytyvät evästeiden mukaan, joten evästeiden estäminen 

ja poistaminen (selain ja muut valinnat) saattavat vaikuttaa heikentävästi kyseisen 

verkko- tai mobiiliapplikaatiopalvelun toiminnallisuuteen ja käyttökokemukseen. 

 

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset 

 

Henkilötietoja voidaan luovuttaa ainoastaan kulloinkin voimassa olevan lainsäädän-

nön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa sekä toimivaltaisten viranomaisten edellyttä-

mällä tavalla. Rekisterinpitäjä saattaa jakaa henkilötietojasi tarkkaan harkittujen kol-

mansien osapuolten kanssa yhteisiin tai itsenäisiin suoramarkkinointitarkoituksiin. 

Tietoja voidaan jakaa kyseisiin tarkoituksiin vain silloin, kun kolmannen osapuolen 

suunniteltu käyttötarkoitus ei ole ristiriidassa tässä Rekisterinpitäjän tietosuojaselos-

teessa määriteltyjen käyttötarkoitusten kanssa. 

 

Rekisterinpitäjä voi jakaa Rekisterinpitäjän tapahtumiin osallistuvien henkilötietoja 

harkintansa mukaan muille kyseisen tapahtuman osallistujille, mikäli se on tapahtu-

man luonteen vuoksi asianmukaista. 

 

Rekisterinpitäjä voi siirtää tietoja asiallisen yhteyden päättymisen jälkeen omaan 

suoramarkkinointirekisteriinsä lain sallimissa rajoissa. 
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Rekisterinpitäjä saattaa jakaa henkilötietojasi Rekisterinpitäjälle palveluita suoritta-

ville kolmansille osapuolille. Näitä palveluita voivat olla esimerkiksi asiakaspalvelu, 

tuote- ja järjestelmäpalvelut, tutkimustoiminta, markkinointi ja tapahtumien tuotta-

minen. Rekisterinpitäjä saattaa jakaa henkilötietojasi maksujen perimiseksi tuotteista 

ja palveluista, ja se voi esimerkiksi siirtää tai myydä maksamattomat laskut perintä-

palveluja tarjoaville kolmansille osapuolille. 

 

Henkilötietojesi suojaaminen on meille tärkeää, minkä vuoksi se emme salli kyseisten 

osapuolten käyttää tietoja mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin kyseisten palvelu-

jen tarjoamiseen, ja se edellyttää osapuolilta käyttäjän henkilötietojen suojaamista 

tämän tietosuojaselosteen sekä soveltuvan lainsäädännön mukaisesti 

 

Muihin kuin edellä mainittuihin tarkoituksiin henkilötietoja ei säännönmukaisesti luo-

vuteta. Rekisterinpitäjä on kuitenkin oikeutettu lainsäädännön sallimin tavoin luovut-

tamaan henkilötietoja esimerkiksi liiketoiminnan myyntiin liittyvissä tilanteissa. Li-

säksi rekisterinpitäjä voi luovuttaa tietoja mm. tilastointi- ja analysointitarkoituksiin 

siten, etteivät luovutettava tiedot ole yhdistettävissä yksittäiseen henkilöön. 

 

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

 

Rekisterinpitäjä saattaa palveluja tarjotessaan käyttää eri puolilla maailmaa sijaitse-

via resursseja ja palvelimia. Rekisterinpitäjä saattaa siten siirtää henkilötietojasi pal-

velujen käyttömaan ulkopuolelle ja mahdollisesti myös EU-alueen ulkopuolisiin mai-

hin, joiden tietosuojalainsäädäntö on erilainen.  

 

Näissä tapauksissa Rekisterinpitäjä varmistaa, että tietojen siirrolle on olemassa oi-

keusperusta ja että käyttäjän henkilötiedot suojataan esimerkiksi käyttämällä (tarvit-

taessa) asianmukaisten viranomaisten hyväksymiä vakiosopimuksia/mallisopimuslau-

sekkeita ja edellyttämällä asianmukaisten teknisten ja muiden tietosuojatoimien 

noudattamista 

 

10. Tietojen säilytysaika 

 

Säilytämme tietojasi vähintään asiakassuhteen keston ajan. Asiakassuhteen päätty-

misen jälkeen säilytysaika riippuu tiedosta ja sen käyttötarkoituksesta. Esimerkiksi 

tuntemistietojasi säilytetään kaksi vuotta asiakassuhteen päättymisen jälkeen, ja po-

tentiaalisten asiakkaiden tietoja säilytetään pääsääntöisesti kuusi kuukautta tietojen 

keräämisestä. Noudatamme lakisääteisiä velvoitteita tiedon säilyttämisessä. 

 

Pyrimme pitämään hallussamme olevat henkilötiedot oikeina ja ajantasaisina poista-

malla tarpeettomia tietoja sekä päivittämällä vanhentuneita tietoja. Kehotamme si-

nua kuitenkin aika ajoin tarkastamaan tietojesi ajantasaisuuden. 
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11. Rekisterin suojauksen periaatteet 

 

Suojaamme henkilötietosi erittäin huolellisesti käyttämällä asianmukaisia tietojen 

suojamis- ja tietoturvakeinoja. Tällaisia keinoja ovat muun muassa ennakoiva ja reak-

tiivinen riskienhallinta, palomuurien, salaustekniikoiden ja turvallisten laitetilojen 

sekä kulunvalvonnan ja turvallisuusjärjestelmien käyttö, turvallisuussuunnittelu, hal-

littu käyttöoikeuksien myöntäminen ja seuranta, henkilötietojen käsittelyyn osallistu-

van henkilöstön osaamisen varmistaminen koulutuksilla ja arvioinneilla sekä alihank-

kijoiden huolellinen valinta. Päivitämme jatkuvasti sisäisiä käytäntöjämme ja ohjei-

tamme asianmukaisesti. 

 

12. Sinun oikeutesi asiakkaanamme 

 

Olemme sitoutuneet tietosuoja-asetuksen mukaiseen tietojen käsittelyyn ja tarjo-

amme käyttäjillemme seuraavia valintoja ja hallintamahdollisuuksia tietosuojaan liit-

tyen: 

 

Suoramarkkinointikielto 

 

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 30 §:n mukaisesti oikeus kieltää tietojensa luovut-

taminen ja käsittely suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten 

ottamalla yhteyttä kirjallisesti tai sähköpostitse asiakaspalveluumme. 

 

Tietojen tarkastaminen 

 

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa hänestä tallen-

netut henkilötiedot. Käyttäjän pyynnöstä oikaisemme, poistamme tai täydennämme 

käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhen-

tuneet tiedot. Rekisteröity voi päivittää ja/tai tarkastaa tietonsa ottamalla yhteyttä 

kirjallisesti tai sähköpostitse asiakaspalveluumme. 

 

Evästeiden estäminen 

 

Käyttäjällä on mahdollisuus estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimensa asetuk-

sia. Evästeiden käytön estäminen saattaa vaikuttaa palveluidemme toiminnallisuu-

teen. Käyttäjän jatkettua sivuston käyttämistä hänelle annetun informaation ja tar-

jottujen vaikutusmahdollisuuksien jälkeen, käyttäjä hyväksyy evästeiden asentamin-

sen. 

 

Evästeiden tyhjentäminen 
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Käyttäjä voi tyhjentää evästeet selaimen asetuksista. Tyhjentämällä evästeet sään-

nöllisin väliajoin käyttäjä vaihtaa tunnistetta, jonka pohjalta käyttäjästä muodostuu 

profiili. Evästeiden tyhjentäminen ei kuitenkaan lopeta kokonaan tiedon keruuta, 

vaan pikemminkin nollaa aikaisempiin käyttäytymistietoihin pohjautuvan profiilin. 

 

13. Valituksen tekeminen valvovalle tietosuojaviranomaiselle 

 

Jos rekisteröity katsoo, että henkilötietojen käsittely rikkoo soveltuvaa lainsäädäntöä 

tai että hänen lakisääteisiä oikeuksiaan on loukattu, hän voi tehdä asiasta valituksen 

asianomaiselle tietosuojaviranomaiselle. Suomessa henkilötietojen käsittelyn lainmu-

kaisuutta valvoo tietosuojavaltuutettu, jonka yhteystiedot löytyvät seuraavasta osoit-

teesta: www.tietosuoja.fi  

 

14. Voidaanko tätä tietosuojaselostetta muuttaa 

 

Kehitämme tuotteitamme sekä palvelujamme jatkuvasti ja pidätämme itsellämme 

oikeuden muuttaa tätä tietosuojalauseketta ilmoittamalla siitä palveluissamme. 

Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Suosittelemme tu-

tustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti. 


