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Vandernet Oy (0774748-1)

Pälkäneentie 14, 00510 HELSINKI

020 7418 330, vandernet@vandernet.com

Antti Blåfield

Pälkäneentie 14, 00510 HELSINKI

020 7418 344, antti.blafield@vandernet.com

Vandernet-tiedotusrekisteri

Rekisteriin kerättäviä tietoja tullaan käyttämään vain Vandernet Oy:n tiedottamiseen 
koskien koulutuspalveluita sekä Vandernet Oy:n edustamia tuotteita.

Rekisteröidystä tallennetaan yhteystiedot (etunimi, sukunimi, osoite, sähköposti, yritys). 
Tämän lisäksi voidaan tarvittaessa tallentaa yksilöintitietona tietoja asiakkaan erityisistä 
kiinnostuksen kohteista (koulutus, henkilösuojaus, riskienarviointi, henkilökohtainen 
valaiseminen, taktiset sovellukset).

Rekisteriin talletettavat tiedot saadaan lähtökohtaisesti henkilöltä itseltään tämän 
luovuttaessa ne esimerkiksi kilpailun, lisätietopyynnön tai tarjouspyynnön yhteydessä. 
Mahdollista asiakassuhdetta muodostettaessa henkilö itse voi joko sähköisesti, suullisesti 
tai paperilla antaa käyttöön tietonsa tähän rekisteriin.
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Tähän rekisteriin luovutettuja tietoja Vandernet Oy ei anna kolmansille osapuolille.

Tähän rekisteriin luovutettuja tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Manuaalisesti käsiteltävät asiakastietoja sisältävät asiakirjat (kilpailukupongit, 
yhteydenottolomakkeet tai vastaavat) säilytetään alkukäsittelyn jälkeen lukituissa ja 
säilytystiloissa tai tuhotaan tietosuojamateriaalin vaatimalla tavalla. Ainoastaan määrätyillä 
Vandernet Oy:n työntekijöillä on oikeus käsitellä manuaalisesti tallennettuja asiakastietoja.

Ainoastaan määrätyillä Vandernet Oy:n työntekijöillä on oikeus käyttää asiakasrekisteriä ja 
ylläpitää sen tietoja. Järjestelmä on suojattu palomuurilla, joka suojaa ulkopuolelta tulevia 
yhteydenottoja järjestelmään.

Jokaisella on oikeus tarkistaa henkilörekisteriin tallennetut tietonsa. Pyyntö tulee osoittaa 
kirjallisesti Vandernet Oy:lle osoitteeseen Vandernet Oy, Pälkäneentie 14, 00510 
HELSINKI. Tarkastuspyynnön tulee olla henkilökohtaisesti allekirjoitettu.

Jokaisella on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista. Virheellisen tiedon 
korjauspyynnön voi laittaa joko sähköpostiosoitteeseen vandernet@vandernet.com tai 
kirjallisesti osoitteeseen Vandernet Oy, Pälkäneentie 14, 00510 HELSINKI.

Rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa kieltää tietojensa käyttäminen tässä rekisterissä 
mainitulla tavalla (kts. kohta 4). Kieltopyynnön voi voi laittaa joko sähköpostiosoitteeseen 
vandernet@vandernet.com tai kirjallisesti osoitteeseen Vandernet Oy, Pälkäneentie 14, 
00510 HELSINKI.
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