
 
 

Tämä on tietosuojaseloste ja 

informointiasiakirja Tmi Magic 

Words Viestintätoimisto Liisa 

Joensuun asiakkaille, 

potentiaalisille asiakkaille, 

palveluntoimittajille ja muille 

sidosryhmille sekä 

verkkosivuston käyttäjille EU:n 

yleisen tietosuoja-asetuksen 

(679/2016) 12 ja 13 artiklan ja 

henkilötietolain (523/1999) 10 

§:n ja 24 §:n mukaisesti.  
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Asiakkaat 

Potentiaaliset asiakkaat 
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Verkkosivujen lukijat 

 

Tietosuojaseloste  

Tmi Magic Words 



 
 

 Tmi Magic Words ei pidä erity istä henki lörekisteriä 

Saan tietoja ja laskutusosoitteita asiakkailta, palveluntoimittajilta ja sidosryhmiltä itseltään, 

ensisijaisesti heidän lähettämiensä sähköpostien kautta sekä julkisista lähteistä kuten internetistä, 

yritysten omilta nettisivuilta sekä yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä YTJ. 

Tietoja käytän asiakkuuden hoitamiseen, yhteydenpitoon asiakkaan kanssa sekä Tmi Magic Wordsin 

markkinointiin. 

Verkkosivujen lukijat  

Tmi Magic Wordsin omilla ja sen ylläpitämillä verkkosivuilla käyvistä henkilöistä ei kerätä yksittäisten 

kävijöitten henkilötietoja. Verkkosivuilta ilmenevät ainoastaan kävijämäärät eri päivinä, tekstikohtaiset 

lukijaluvut sekä liikenteen lähteet, esimerkiksi Google tai Facebook, sivujen katselut maittain sekä 

sivujen katselut selaimittain ja käyttöjärjestelmittäin. 

 



 
 

 

Kuka muu käsittelee tietojasi? 

Kirjanpito- ja laskutusasioissa tiedot ovat käytettävissä myös kirjanpitotoimistossani: Rantalainen 

Oy Helsinki. 

Tmi Magic Words käyttää laadukkaita palveluntoimittajia, jotka noudattavat lainmukaisia 

tietosuoja-asetuksia. Tietoteknisenä varmennepalveluna toimii suomalainen Nexetic Oy. 

Haastateltavien tiedot 

Jos olen haastatellut sinua yksityishenkilönä tai yrityksen edustajana sekä ottanut valokuvia, asiasta 

on sovittu kanssasi ja olen kertonut, mihin tarkoitukseen haastattelu ja kuvat tulevat. Olet näin 

lupautunut haastattelun/kuvien julkaisemiseen.  

Katso myös seuraava! 

 

« EU:n tietosuoja-asetus ei pääosin koske journalisteja » 

 

 



 
 

 

”EU:n tietosuoja-asetus ei pääosin koske journalisteja 

Journalisti ei edelleenkään tarvitse suostumusta jutuissa mainituilta ihmisiltä tai uutiskuvissa näkyviltä 

ihmisiltä. Kun henkilötietoja käsitellään journalistisiin tarkoituksiin, journalistilla on laaja vapautus 

asetuksen velvoitteista: 

● Ei velvoitetta tietojen minimointiin: Journalistiset tarkoitukset edellyttävät tyypillisesti laajoja 

tietovarantoja 

● Rekisteröidyllä (henkilö, jonka tietoja käsitellään) ei ole oikeutta vaatia virheellisen tiedon 

oikaisemista (“täsmällisyys”) 

● Ei velvoitetta “säilytyksen rajoittamiseen”, eli tietoa voi säilöä journalistisiin arkistoihin 

periaatteessa ikuisesti 

● Ei vaatimusta normaalille lainmukaiselle käsittelyperusteelle – myös arkaluonteisia tietoja saa 

käsitellä! Esimerkiksi tutkivan journalismin kohteella ei siis ole oikeutta saada tietoa juttuprosessista, 

oikeutta kieltää henkilötietojensa käsittelyä tai jutun julkaisun jälkeen oikeuttaa saada tietojaan 

poistetuksi journalistin arkistosta.” 

Lainaus on Suomen Journal istil i i ton lakimieheltä Hannu Hallamaalta 



 
 

Oikeutesi 

• Tarkastusoikeus: Voit tarkistaa sinusta tallennetut henkilötiedot. 

• Oikaisemisoikeus: Jos havaitset tiedoissasi virheellisyyksiä tai puutteita, sinulla on oikeus pyytää 

niiden korjaamista tai täydentämistä. 

• Vastustamisoikeus: Sinulla on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, mikäli 

koet, että olen käsitellyt henkilötietojasi lainvastaisesti tai ettei minulla ole oikeutta käsitellä joitain 

henkilötietojasi. 

• Suoramarkkinointikielto: Voit milloin tahansa kieltää tietojesi käyttämisen suoramarkkinointiin. 

En luovuta ilman suostumustasi henkilötietojasi tahoille, jotta nämä voisivat kohdistaa 

suoramarkkinointia sinuun. 

• Poisto-oikeus: Jos katsot, että joidenkin sinua koskevien tietojen käsittely ei ole tarpeen 

tehtävieni kannalta, sinulla on oikeus pyytää poistamaan kyseiset tiedot. Käsittelen pyyntösi, poistan 

tietosi tai ilmoitan sinulle perustellun syyn, miksi en voi poistaa tietoja. Mikäli olet eri mieltä 

ratkaisusta, sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle. 

• Rajoittamisoikeus: Sinulla on myös oikeus vaatia, että rajoitan kiistanalaisten tietojen käsittelyä 

siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua. 

• Valitusoikeus: Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos katsot, että rikon 

henkilötietojasi käsitellessäni tietosuojalainsäädäntöä. 

 



 
 
 Selosteen muuttaminen 

Tmi Magic Wordsillä on oikeus muuttaa tätä tietosuojaselostetta esimerkiksi direktiivin muuttuessa. 

Ilmoitan muutoksista verkkosivullani.  

 

Ota yhteyttä 

Voit esittää tätä selostetta koskevia kysymyksiä ottamalla minuun yhteyttä: 

liisa.joensuu@magicwords.fi 

 

 

Päivitetty 25.5.2018  

 

 


