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REKISTERIN NIMI 

Moi:n suoramarkkinointirekisteri. 

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE 

Rekisteröidyn suostumus ja/tai henkilötietolain 19 §. 

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS 

Henkilötietoja käytetään Moi:n ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden sekä sen 
osakkuusyhtiöiden ja yhteistyökumppaneiden suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin, 
mielipide-, tai markkinatutkimukseen, tai muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin sekä niiden 
kohdentamiseen lainsäädännön sallimissa rajoissa. 

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT 

Rekisterissä käsitellään seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja: 

Nimi, arvo tai ammatti, ikä tai syntymävuosi, sukupuoli, äidinkieli, osoite-, ja muut yhteystiedot, toivotut 
yhteydenpitomuodot, suoramarkkinointiluvat ja -kiellot sekä yksi markkinointiin liittyvä rekisteröityä koskeva 
muu tunnistetieto sekä tietojen muutostiedot. 

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET 

Henkilötietoja kerätään esim. erilaisiin markkinointikilpailuihin rekisteröitymisen tai kilpailuihin osallistumisen 
yhteydessä, Moi:n palveluihin rekisteröidyttäessä tai muutoin suoraan rekisteröidyltä tai rekisteröidyn 
suostumuksella (esim. evästeet). Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös Moi:n ja sen kanssa samaan 
konserniin kuuluvien yhtiöiden rekistereistä, Väestörekisteristä, Suomen Suoramarkkinointiliiton ylläpitämistä 
kieltorekisteristä sekä muista vastaavista rekistereistä. 

1 Tämä poistetaan, mikäli nimettyä yhteyshenkilöä rekisteriä koskevissa asioissa ei ole. 



 

TIETOJEN LUOVUTUS JA SIIRTO EU- JA ETA-ALUEEN ULKOPUOLELLE 

Moi voi luovuttaa henkilötietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa. Tietojen 
käsittelyn teknisen tai operatiivisen toteuttamisen johdosta osa tiedoista voi sijaita Moi:n alihankkijoilla tai 
tietoja saatetaan muuten käsitellä teknisen käyttöyhteyden avulla. Moi voi lisäksi käyttää alihankkijoita tietojen 
käsittelyssä. Tietoja voidaan siirtää Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle lainsäädännössä 
asetettujen edellytysten mukaisesti. 

REKISTERIN SUOJAUS 

Moi:n henkilöstöllä ja sen lukuun toimivilla ulkopuolisilla henkilöillä on vaitiolovelvollisuus liittyen kaikkiin 
rekisterin sisältämiin henkilötietoihin. Rekisterin käyttö on suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin ja 
käyttöoikeuksin. Tietoja kerätään ja käsitellään palvelun yhteisissä tietokannoissa, jotka ovat palomuurein, 
salasanoin ja muilla teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja 
tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta määritellyt henkilöt.  

TARKASTUSOIKEUS- JA KIELTO-OIKEUS 

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 ja 27 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja 
henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella: 

European Mobile Operator Oy 
Mechelininkatu 1 A, 00180 Helsinki 

Rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa kieltää häntä koskeva suoramarkkinointi. 

 


