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Rekisterinpitäjä 

Nimi: Envitecpolis Oy 

Osoite: Rutakontie 28, 74300 Sonkajärvi 

Puhelin: 0503531818 

Sähköposti: senja.arffman@envitecpolis.fi 

 

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa 

Senja Arffman, sähköposti senja.arffman@envitecpolis.fi, puhelin 0503531818 

Muu yhteyshenkilö: Mika Arffman, mika.arffman@envitecpolis.fi, 044 3300 81 

 

Rekisterin nimi 

Biomassojen logistiikan aluemallinnuksen tietokanta 

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

Palvelussa käytetään henkilötietoja biomassojen logistiikan aluemallinnuspalvelun toteuttamiseksi, 

käyttäjän tunnistamiseksi sekä palvelussa tehtävien yhteydenottojen mahdollistamiseksi. 

Henkilötietoja voidaan lisäksi hyödyntää tutkimustyössä ja tieteellisten julkaisujen aineistona, mutta 

tällöin yksittäisen toimijan tiedot eivät tule tulosten raportoinnissa esille.  

 

Biomassojen logistiikan aluemallintaminen edellyttää toimijoiden osallistamista ja yhteistyötä. 

Alueen toimijoille voidaan järjestää tilaisuuksia, joissa mallinnusta viedään yhdessä eteenpäin ja 

kehitetään uusia toimintatapoja biomassan hyödyntämiseen. Tällaisissa yhteyksissä rekisteröidyn 

nimi- ja sijaintitiedot sekä ilmoittamat biomassamäärät voidaan ilmaista osittain muille toimijoille, 

eikä näitä tietoja pidetä palvelun käyttötarkoituksesta johtuen luottamuksellisina. Tietojen 

paljastaminen kuitenkin minimoidaan, eikä niitä anneta vapaasti selattavaksi taikka vastaavalla 

tavalla käytettäväksi. Rekisteröityyn voidaan olla myös yhteydessä ja kysyä kiinnostusta olla 

mukana alueella etenevissä kokonaisuuksissa. 
 

Henkilötietoja voidaan käyttää markkinointiviestintään, operatiiviseen asiakassuhteen hoitamiseen 

ja hallinnoimiseen sekä mielipidemittaus- ja tutkimuskäyttöön. Markkinointiviestintää voidaan 

toteuttaa myös sähköisesti ja kohdennettuna (suoramarkkinointi) käyttäjän suostumuksella. 

Käyttäjän tietoja voidaan luovuttaa rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneille näiden 

käyttötarkoitusten toteuttamiseksi. 

 

Lisäksi henkilötietoja voidaan käyttää muihin vastaaviin tarkoituksiin, jotka eivät ole yhteen 

sopimattomia yllä mainittujen tarkoitusten kanssa. 

 

Henkilörekisteriin kerättyjä ja tallennettuja henkilötietoja voidaan käyttää asiakassuhteen 

päättymisen jälkeen voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. 

 

Rekisterin tietosisältö 

Henkilön nimi, tausta yritys/organisaatio/maatila/talli, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite. 

Biomassatiedot: 

- määrä, laji, laatu, sijainti 

- kiinnostus luovuttamiseen, vastaanottoon ja jalostamiseen sekä jatkokäyttöön 

- tarve hyödyntää kuljetus-, kuormaus- ja levityspalveluita 

- biomassalle tehdyt analyysitiedot 
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Rekisteröidyn toimintaan liittyvät tiedot (toiminnan laatu ja laajuus; investointihalukkuus; 

tulevaisuuden suunnitelmat; aikataulut, milloin biomassojen nouto/toimitus onnistuu). 

Käytössä olevat kuljetus-, kuormaus- ja levityskaluston ominaisuudet sekä kiinnostus tarjota 

palvelua niillä. 

 

Kuvaus rekisteröityjen ryhmästä ja säännönmukaiset tietolähteet 

Henkilörekisteri sisältää henkilötietoja palvelun käyttäjistä. Tiedot saadaan rekisteröidyiltä itseltään 

rekisteröidyn suostumuksella. Lisäksi tietoja kertyy rekisterinpitäjän omassa toiminnassa. 

 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset 

Tietoja antaessaan rekisteröitynyt on antanut suostumuksensa kerättyjen tietojen luovuttamiseen 

- Aluemallinnettavan alueen toimijoille, joita ovat biomassojen tuottajat, käsittelijät, jalostajat, 

vastaanottajat ja loppukäyttäjät. Lisäksi investoijat sekä kuljetus-, levitys- ja logistiikkapalveluiden 

tarjoajat. 

- Tutkimuskäyttöön tutkimus- ja koulutusorganisaatioille. 

 

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

Henkilötietoja ei siirretä EU- tai ETA-valtioiden ulkopuolelle. 

 

Rekisterin suojauksen periaatteet 

Aineistoa käsitellään ainoastaan sähköisenä, ei manuaalisena. Tiedot säilytetään Ecomond Oy:n 

hallinnoimalla palvelimella. Ecomond Oy:n kanssa on tehty sopimus tietojen turvallisesta 

säilytyksestä. Rekisterin tietoja käsittelevät vain ne työntekijät, joiden työtehtäviin se kuuluu. 

 

Tarkastusoikeus, korjaamisoikeus, kielto-oikeus 

Palvelun käyttäjillä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja 

palvelun henkilötietorekisteriin on tallennettu sekä vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon 

korjaamista.  

Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna kirjeenä taikka vastaavalla tavalla 

varmennetulla asiakirjalla tässä rekisteriselosteessa mainitulle rekisteriasioista vastaavalle 

henkilölle tai osoittaa henkilökohtaisesti rekisterinpitäjälle. Tarkastusoikeus on maksuton enintään 

kerran vuodessa.   

Jos rekisterissä on käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai 

vanhentunut henkilötieto, käyttäjä voi pyytää yhteyshenkilöä oikaisemaan, poistamaan tai 

täydentämään tällaisen tiedon. 

Lisäksi käyttäjällä on milloin tahansa oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä koskevia 

tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja 

mielipidetutkimusta varten ilmoittamalla asiasta rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. 

Mikäli palvelun käyttäjä haluaa lopettaa palvelun käytön tai pyytää tietojensa poistamista 

palveluun, tulee käyttäjän olla yhteydessä rekisterinpitäjän yhteyshenkilöön. 

 

Tätä rekisteri- ja tietosuojaselostetta on viimeksi muutettu 13.12.2017. 

 


