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Tietosuojaseloste - Yritysrekisteri 

 
Rekisterinpitäjä 
 
Nimi: Someron Kaupunki  
Osoite: Joensuuntie 20, 31400 Somero 
Sähköpostiosoite: info(a)somero.fi 
 
 

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa 
 
Nimi: Antti Leino, Kehittämisasiantuntija 
Yhteystiedot: Puhelin 0442446877, sähköpostiosoite antti.leino(a)somero.fi  
 

Rekisterin nimi 
 
Someron yritysrekisteri 
 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeuspe-
ruste 
 
Alueen yrityksistä pidetään listaa, joka sisältää yritysrekisterin perustietoja sekä muista 
avoimista lähteistä kerätyn tiedon yrityksen yhteystiedosta. 
 Alueen yrityksiä voidaan informoida kaupungin yrittäjille tarjoamista palveluista ja toisaal-
ta, jotta yrityksiltä voidaan tarpeen mukaan kerätä tietoa palvelutarpeista. Tämän tiedon 
avulla kaupunki, palvelutarjontaansa kehittämällä, toteuttaa velvoitettaan edistää alueen 
elinvoimaisuutta. 
 
Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on rekisterinpitäjän oikeutettujen etujen to-
teuttaminen. 
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Rekisterissä käsiteltävät tiedot 
 
Rekisteri sisältää seuraavia tietoja, joista tapahtumakohtaisesti tallennetaan tarvittavat tie-
dot: 

• Yrityksen nimi 
• Osoite 
• Y-tunnus 
• Liikevaihto 
• Henkilöstömäärä 
• Puhelin 
• Kotisivu 

• Yrityksen email 
• Ennakkoperintäre-

kisterimerkintä 
• Päätoimiala 
• Tuotteet 
• Aloituspäivämäärä 

• Kaupparekisteripäi-
vämäärä 

• Yhtiömuoto 
• Yhteyshenkilö 
• Yhteyshenkilön 

email 

 

Rekisterin tietolähteet 
 
Tiedot rekisteriin kerätään omien tapahtumien yhteydessä sekä avoimista tietolähteistä, 
kuten internetistä tai julkisista yritystietorekistereistä. 
 

Henkilötietojen säilytys ja edelleen luovutus 
Rekisterin tiedot säilytetään tiukan suojauksen takana. Mitään rekisterin sisältämiä tietoja ei 
luovuteta ulkopuolisille tahoille ilman rekisteröidyn erillistä suostumusta. 
 

Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle  
 
Tietoja ei siirretä EU:n ulkopuolelle 
 

Henkilötietojen säilytysaika 
 
Rekisterin sisältämät yhteystiedot päivitetään säännöllisesti vähintään kerran vuodessa ja 
vanhentuneet tiedot poistetaan. Mikäli henkilö vastustaa tietojensa käyttöä suoramarkki-
nointiin, tiedot poistetaan tai anonymisoidaan markkinointirekisteristä. Rekisterinpitäjällä 
on kuitenkin oikeus säilyttää henkilön sähköpostiosoite ns. markkinoinnin kieltolistalla, jotta 
henkilölle ei enää kohdisteta markkinointitoimenpiteitä. 
 

Automaattinen päätöksenteko ja profilointi 
 
Tämän rekisterin sisältämiin rekisteröityihin ei kohdistu automaattista päätöksentekoa tai 
profilointia. 
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Rekisteröidyn oikeudet 
 

 
1. Rekisteröidyllä on oikeus saada pääsy häntä koskeviin henkilötietoihin tässä rekisteris-

sä, mikäli oikeuksia pyytävä henkilö pystytään luotettavasti tunnistamaan rekiste-
röidyksi. Tätä oikeutta käyttävän rekisteröidyn pyynnöstä rekisterinpitäjä toimittaa 
rekisteröidylle otteen niistä henkilötiedoista, joita rekisterissä on. Tiedot toimitetaan 
ensisijaisesti sähköisesti. 

2. Rekisteröidyllä on oikeus pyytää omien henkilötietojensa oikaisua, mikäli niissä on 
virheellisiä, epätarkkoja tai vanhentuneita tietoja 

3. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä esim. suoramarkki-
nointia varten 

4. Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumus henkilötietojensa käsittelyyn, mikäli 
suostumus on pyydetty, kun tietoja on kerätty rekisteröidyltä itseltään 

5. Rekisteröidyllä on oikeus saada henkilötietonsa poistettua (”oikeus tulla unohdetuk-
si”). Henkilötiedot poistetaan mm., kun 

a. Henkilötietojen käsittelylle ei ole enää tarvetta 
b. Rekisteröity peruuttaa suostumuksensa (mikäli suostumus on pyydetty ja käsit-

tely perustuu suostumukseen) 
c. Henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti 
d. Rekisteröity vastustaa henkilötietojensa käsittelyä suoramarkkinointia tai muu-

ta oikeutettuun etuun perustuvaa käsittelyä varten. 
6. Rekisteröidyllä on oikeus henkilötietojensa käsittelyn rajoittamiseen, mikäli 

a. Rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä ra-
joitetaan ajaksi, jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi varmistaa niiden paikkan-
sapitävyyden 

b. Käsittely on lainvastaista ja rekisteröity vastustaa henkilötietojen poistamista 
ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista 

c. Rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, 
mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämi-
seksi tai puolustamiseksi 

7. Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimitta-
nut rekisterinpitäjälle ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle. Tätä 
oikeutta voidaan käyttää niihin henkilötietoihin, jotka rekisteröity on itse toimittanut 
rekisterinpitäjälle, joiden käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen sekä nii-
den käsittely suoritetaan automaattisesti. Tiedot toimitetaan jäsennellyssä, yleisesti 
käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa (lähtökohtaisesti CSV-tiedosto) 
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Rekisteröity voi käyttää yllä mainittuja oikeuksiaan ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään, 
ks. rekisterinpitäjän yhteystiedot. 

Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. 
Kaikki rekisteröidyn oikeuksiin liittyvät pyynnöt on tehtävä rekisterin yhteyshenkilölle, ellei 
muutoin ole mainittu. 
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