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MARK Suomen Markkinointiliitto tallentaa ja käsittelee henkilötietoja EU:n tietosuoja-asetuksen GDPR:n 

edellyttämällä tavalla. Tietosuojaselosteen sisältöä voidaan päivittää toiminnan ja lainsäädännön muutosten 

mukana. Siksi suosittelemmekin tutustumaan tietosuojaselosteeseemme säännöllisesti osoitteessa 

www.iskulauserekisteri.fi   

Rekisterinpitäjä MARK Suomen Markkinointiliitto ry, 0202231-8 

  Vapaalantie 8, 01650 Vantaa 

  toimisto@markkinointiliitto.fi; www.iskulauserekisteri.fi   

Rekisteriasioista vastaava henkilö 

  MARK toimisto/toiminnanjohtaja Sanna Laakkio,  

    sanna.laakkio@markkinointiliitto.fi  

Rekisterin nimi   Iskulauserekisteri 

Käyttötarkoitus ja käsittelyn perusteet 

Iskulauserekisteriin haettujen/hyväksyttyjen iskulauseiden tietojen ylläpito. 

Käsittely perustuu sopimukseen ja iskulauseiden rekisteröintiin liittyvään 

tietojen tarpeellisuuteen. 

Rekisterin tietosisältö  Iskulause 

- mistä lähtien iskulausetta on käytetty? 

- missä mainosvälineessä iskulausetta on käytetty? 

- milloin iskulause on julkaistu ensimmäisen kerran? 

- perustelut hakemukselle 

Yhteystiedot: 

- iskulauseen haltijayritys 

- toimiala 

- y-tunnus 

- yhteyshenkilö 

- yhteyshenkilön sähköpostiosoite 

- yhteyshenkilön puhelinnumero 

- haltijayrityksen lähiosoite 

- haltijayrityksen postinumero ja postitoimipaikka 

- haltijayrityksen laskutusosoite / sähköinen laskutusosoite. 

Tietolähteet Käsittelemme henkilötietoja iskulauseen rekisteröintiin liittyen ja tiedot 

saamme iskulauseen haltijayrityksen yhteyshenkilöltä.  

Tietojen vastaanottajat 

Hakemuslomake  Hakemuslomake on www.iskulauserekisteri  –sivulla, jonka tekninen IT-

järjestelmän ylläpito on Suomessa toimivassa Kuuki Oy:ssä. 

Hakemuslomakkeen tiedot vastaanottaa MARK toimiston työntekijä 

sähköpostiosoitteessa toimisto@markkinointiliitto.fi     

 

Tietoja voidaan saada myös suoraan MARKin toiminnanjohtajan 

sähköpostiosoitteeseen sanna.laakkio@markkinointiliitto.fi tai osoitteeseen 

toimisto@markkinointiliitto.fi  
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Kuuki Oy:n kanssa on tehty asianmukainen tietojen käsittelyä koskeva sopimus.  

Tietojen luovuttaminen  Iskulauserekisterin haltijayrityksen yhteyshenkilön tietoja ei luovuteta 

ulkopuolisille.  Iskulauserekisteriin hyväksytyt lauseet ja niiden haltijayritys ovat 

nähtävillä verkkosivuilla www.iskulauserekisteri.fi  

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

Iskulauserekisterin tietoja ei luovuteta osapuolille, jotka toimivat EU:n tai ETA:n 

ulkopuolella.  

Rekisterin suojaus Iskulauserekisteri on IT-järjestelmäpohjainen. Henkilötiedot on suojattu 

normaalein tietoteknisin järjestelyin. 

Iskulauserekisterin tietojärjestelmään ja siellä oleviin henkilötietoihin pääsevät 

käsiksi vain MARKin työntekijät ja Iskulauserekisterin Suomessa toimivan 

järjestelmätoimittajan Kuuki Oy:n nimetyt työntekijät. Järjestelmään pääsy 

edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan. Kaikkia käsittelijöitä sitoo 

salassapitovelvollisuus. 

Tietojen säilytysaika Iskulauserekisterissä olevia haltijayrityksen yhteyshenkilön tietoja säilytetään 

niin kauan kuin iskulauseen rekisteröinti on voimassa. Iskulauseen 

rekisteröinnin päättymisen jälkeen tiedot poistetaan kolmen kuukauden 

kuluessa.  

Iskulauseen rekisteröinnin päättymisen jälkeen tietoja säilytetään niin kauan, 

kuin kirjanpitoaineistot vaativat rekisteröintimaksutietojen osalta niitä 

säilytettävän.  

Rekisteröidyn oikeudet 

Tietojen tarkistaminen Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa Iskulauserekisterissä olevat itseään koskevat 

tiedot. 

Tietojen korjaaminen ja poistaminen 

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää häntä koskeva virheellinen henkilötieto 

oikaistavaksi, täydennettäväksi tai poistettavaksi rekisteristä, mikä tieto on 

henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, 

puutteellinen tai vanhentunut. 

Oikeus tietojen siirtämiseen sekä käsittelyn rajoittamiseen ja käsittelyn vastustamiseen 

Rekisteröidyllä on voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti oikeus 

vaatia tietojensa siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle. 

Tilanteessa, jossa virheelliseksi epäiltyä henkilötietoa ei voida korjata tai 

poistaa taikka poistopyynnöstä on epäselvyyttä, rekisterinpitäjä rajoittaa 

tietoihin pääsyä. 

Suoramarkkinoinnin vastustaminen (kieltäminen) 

Rekisteröidyllä on oikeus kieltäytyä vastaanottamasta suoramarkkinointi-

viestejä noudattamalla tällaisissa viesteissä olevia ohjeita postituslistalta 

poistamiseksi tai ilmoittamalla siitä erikseen sähköpostilla osoitteeseen 

toimisto@markkinointiliitto.fi  
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Suostumuksen peruuttaminen     

   Jos henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn erikseen antamaan   

  suostumukseen, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa antamansa suostumus   

  häntä koskevien tietojen käsittelyyn. 

 Jos rekisteröity haluaa käyttää yllä olevia oikeuksiaan, rekisteröity voi milloin 

tahansa ottaa yhteyttä tässä tietosuojaselosteessa ilmoitettuja yhteystietoja 

käyttäen.  

Oikeuksien toteuttaminen  Rekisteröityjen oikeuksia koskevat pyynnöt tehdään sähköisesti tai muutoin 

kirjallisesti yllä mainituilla yhteystiedoilla. Tarkastuspyyntöön vastataan 

kohtuullisessa ajassa ja mahdollisuuksien mukaan viimeistään kuukauden 

kuluessa pyynnön esittämisestä ja henkilöllisyyden tarkistamisesta lukien. 

 Jos rekisteröidyn pyyntöön ei voida suostua, kieltäytymisestä ilmoitetaan 

rekisteröidylle kirjallisesti. 

 Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle, mikäli 

rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan on käsitelty voimassa olevan 

lainsäädännön vastaisesti.  

 

 

                                                      

 

 

 

 


