
Brado Oy TIETOSUOJASELOSTE 1(2)

 26.04.2021

Brado Oy:n tietosuojaseloste 
Tietosuojalainsäädännöllä viitataan voimassa olevaan tietosuojalainsäädäntöön, kuten Euroopan unionin yleiseen tieto-
suoja-asetukseen (2016/679) (”tietosuoja-asetus”) sekä kansalliseen tietosuojalakiin (5.12.2018/1050). 

1 HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELIJÄ / REKISTERINPITÄJÄ 

Brado Oy 
Laukaantie 4, pääkonttori 
40320 JYVÄSKYLÄ 
Y-tunnus: 2728306-3 

Yhteyshenkilö: 

Veli-Matti Hokkanen, toimitusjohtaja 
veli-matti.hokkanen@brado.fi
+358 50 439 1687 

2 MIKSI KERÄÄMME HENKILÖTIETOJA 

Brado Oy:n liiketoimintaan kuuluu yhteistoiminta erilaisten yrityksien edustajien, 
kuten suunnittelu- ja konsulttitoimistojen, urakointiliikkeiden sekä tilaajaorgani-
saatioiden kanssa. Tämän yhteistoiminnan varmistamiseksi Brado Oy kerää toi-
meksiantoihinsa liittyen tiettyjä henkilötietoja asiakkaistaan ja sidosryhmien edus-
tajistaan. Tällöin Brado Oy toimii tietosuojalainsäädännön mukaisena rekisterinpi-
täjänä. 

Käsittelemme ja tallennamme muun muassa seuraavia tietoja asiakassuhteiden 
hoitamista ja markkinointia varten: 

 Nimi 

 Yhteystiedot; puhelinnumero, sähköpostiosoite ja osoite 

 Asiakas- tai sidosryhmäyrityksen toimialat, tittelit 

 Laskutukseen ja perintään liittyviä tietoja 

 Asiakaspalautteet ja yhteydenotot 

Henkilötietojen käsittelyssä noudatamme tietosuojalainsäädäntöä, asetuksia, mää-
räyksiä ja viranomaisohjeita, jotka koskevat henkilötietojen käsittelyä.  

3 MITEN KÄSITTELEMME HENKILÖTIETOJA 

Säilytämme henkilötietoja niin kauan, kun asiakassopimus tai yhteistyö, jonka hoi-

tamiseen tarvitsemme henkilötietoja, on voimassa. Tämän jälkeen voimme käyttää 

henkilötietoja mm. palveluidemme markkinointiin tai palautekyselyiden 
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lähettämiseen. Tiedot poistetaan rekisteristämme, jos ne eivät enää ole käyttötar-

koituksiimme tarpeellisia, ne eivät ole ajantasaisia tai jos henkilö itse sitä pyytää. 

Emme luovuta henkilötietoja yrityksemme ulkopuolisille tahoille.  

Voimme kuitenkin luovuttaa rekisterissämme olevat henkilötiedot henkilölle itsel-

leen tai hänen edustamalleen yritykselle sekä palveluntarjoajille, joita käytämme 

asiakkuuksien hallinnassa, viestinnässä, markkinoinnissa ja tutkimuksissa, jos yri-

tyksemme palveluntuottaminen sitä vaatii. 

Henkilötietojen omistus ei kuitenkaan näissä tapauksissa siirry kolmannelle osa-

puolelle, eikä kolmannella osapuolella ole oikeutta käyttää tietoja muuhun kuin 

Brado Oy:n toimeksiantoihin. 

4 REKISTERITIETOJEN SÄILYTYS / SUOJAUS 

Asiakassuhteidemme henkilö- ja rekisteritiedot suojataan teknisin asianmukaisin 
toimin. Sähköiset tiedot suojataan teknisin toimin (salasanat, suojatut tiedostot) ja 
tietoihin pääsy sallitaan vain niille yrityksemme työntekijöille, joilla on tarpeen 
päästä tietoihin käsiksi kyseisen projektin hoitoa varten. 

Mahdollinen paperinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa. 

5 MISTÄ KERÄÄMME TIETOJA 

Tiedot saadaan pääsääntöisesti rekisteröidyltä itseltään, kuten muun muassa sopi-
musten laadinnan yhteydessä. Tietoja voidaan kerätä myös viranomaisrekistereistä 
kuten kaupparekisteristä tai sähköisistä lähteistä, kuten yrityksien verkkosivuilta. 
Käsittelemme myös tilaajavastuulain vaatimia tietoja yrityksistä ja niiden yhteys-
henkilöistä, yritysten omistajista / hallituksesta sekä yritysten mahdollisten tytär-
yhtiöiden avainhenkilöistä. Nämä tiedot hankimme Vastuu Group Oy:n Luotettava 
Kumppani-palvelun raporteista.  

Yritysasiakkaiden yhteyshenkilöiden tietoja saadaan lisäksi julkisista lähteistä, ku-
ten yrityksen omilta internetsivuilta. Myynti- ja markkinointitarkoituksiin yritysten 
yhteystietoja voidaan hankkia myös niitä tarjoavilta yrityksiltä. 

6 TIETOJEN LUOVUTUS 

Rekisterinpitäjänä voimme luovuttaa henkilötietoja voimassa olevan lainsäädännön 
velvoittavissa ja sallimissa rajoissa, sekä osapuolten välisen sopimuksen toteutta-
miseksi.  

Henkilötietoja voidaan luovuttaa siten esimerkiksi Aluehallintovirastolle ja muille 
viranomaisille, jos nämä tahot niitä meiltä perustellusta syystä vaativat. 

Emme luovuta henkilötietoja ulkopuolisille, liiketoimintaamme riippumattomille ta-
hoille. 


