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BrainID Oy -markkinointirekisteri 
 
Yrityksemme tallentaa ja käsittelee henkilötietoja EU:n tietosuoja-asetuksen GDPR:n edellyttämällä 
tavalla. Rekisteriselosteen sisältöä voidaan muuttaa julkaisemalla uusi versio verkossa.  
 
 
Rekisterinpitäjä ja omistaja: 
Yrityksen nimi: BrainID Oy 
Postiosoite: Metsäkalliontie 5, 02880 Veikkola 
Y-tunnus: 2800376-4 
Kotisivut: www.brainid.fi  
 
Rekisteriasioista vastaava henkilö: 
Nimi: Mari Aulanko 
Sähköposti: brainid@brainid.fi  

Rekisterin tiedot: 
Nimi: BrainID Oy -markkinointirekisteri 
Tietojen käsittelijä: Mari Aulanko  
 
 
1. Tietojen käsittelyn tarkoitus 

Markkinointirekisterissä oleville henkilöille lähetetään uutisia ja tietoa tapahtumista, tarjotaan 
tietoa yrityksen toimialaan liittyvistä asioista sekä kohdennetaan markkinointia verkkopalveluissa. 

Verkkovierailun perusteella voimme kohdistaa vierailijoille mainontaa muissa verkkopalveluissa. 
 

2. Rekisterin tietosisältö 

Keräämme verkkopalvelussamme anonyymejä tilastoja verkkopalvelumme kävijöistä. 

Käytämme brainid.fi -verkkopalvelussa evästeitä ja kävijäseurantaa. Kerätyn tiedon avulla 
varmistamme palvelun toimivuuden ja sivuston kehittämisen. Voit halutessasi kieltää 
seurantaevästeiden käytön omassa selaimessasi. Evästeiden poistaminen käytöstä voi vaikuttaa 
sivuston toimivuuteen. 

Yksilöityjä henkilötietoja keräämme sähköpostitse tai lomakkeiden kautta. Rekisteriin kerätään 
henkilön etunimi, sukunimi, yritys, sähköpostiosoite ja puhelinnumero.  
 

3. Rekisterin tietolähteet 

Tietolähteitä ovat IP-osoitetieto tai muu tunniste, evästeiden kautta kerättävät tiedot tai 
sosiaalisen median kanavista kerättävät tiedot. Anonyymin, verkkovierailua koskevan tiedon 
keräämiseen käytämme Google Analytics -palvelua. 

Yksilöityjä henkilötietoja sisältävä markkinointirekisteri koostuu tiedoista, jotka henkilö on itse 
ilmoittanut. 
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4. Tietojen säilytys 

Säilytämme rekisterissä olevia tietoja kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti ja vain 
niin kauan, kuin on tarpeen tässä rekisteriselosteessa kuvattujen tarkoitusten toteuttamiseksi. 
 

5. Tietojen luovutukset 

Rekisteritietoja ei luovuteta muille tahoille. Poikkeuksen muodostavat luovutukset viranomaisille 
perustelluissa tilanteissa. 
 

6. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

Tietoa käsitellään, analysoidaan ja säilytetään pääsääntöisesti vain EU/ETA - alueen sisällä. 
Palveluntarjoajat, jotka saattavat siirtää tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle ovat sitoutuneet EU-
U.S. Privacy Shield – viitekehykseen.  
 

7. Tietojen tarkastusoikeus 

Jokaisella on oikeus tarkastaa rekisterissä olevat tietonsa. Tarkastaminen tapahtuu lähettämällä 
rekisterissä olevasta sähköpostiosoitteesta tarkastuspyyntö rekisteristä vastaavalle henkilölle 
osoitteeseen brainid@brainid.fi  

Google Analytics -palvelun yksittäisen käyttäjän tietojen tarkastaminen on mahdollista tämän 
linkin ohjeita seuraamalla: https://support.google.com/accounts/answer/162744?hl=en (vaatii 
google-tilin). 
 

8. Oikeus tietojen korjaamiseen tai poistamiseen 

Jokaisella on oikeus vaatia korjaamaan virheellinen henkilötieto. Korjaaminen tapahtuu 
lähettämällä rekisterissä olevasta sähköpostiosoitteesta pyyntö rekisteristä vastaavalle henkilölle 
osoitteeseen brainid@brainid.fi  

Rekisterinpitäjä korjaa oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta virheellisen, 
tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen tiedon, jota rekisteröity ei itse voi muokata. 

Google Analytics -palvelu säilyttää tietoja omien tietosuojaperusteidensa mukaisesti. Kunkin 
yksittäisen käyttäjän on mahdollista poistaa omat tiedot tämän linkin ohjeita seuraamalla: 
https://support.google.com/accounts/answer/162744?hl=en (vaatii google-tilin). 
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