Tietopyyntö v. 1.1

TIETOPYYNTÖ

Asiakastiedot

☐Haluan tarkistaa asiakastietoni
☐Haluan poistaa tietoni
PYYNNÖN ESITTÄJÄN TIEDOT
Etunimi

Sukunimi

Syntymäaika

Katuosoite

Postinumero

Paikkakunta

Alman palveluissa käyttämäsi sähköpostiosoitteet

Puhelinnumerot

Muut tiedot (esim. asiakasnumero tai käyttäjätunnus)

TIETOJEN TOIMITUS
Pyydän toimittamaan tietoni:
sähköpostilla antamaani sähköpostiosoitteeseen
paperitulosteena antamaani osoitteeseen

PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUS
Paikka ja aika

Omakätinen allekirjoitus ja nimenselvennys

___________________________

_______________________________________________________
Nimenselvennys

HUOM! Ilmoita seuraavalla sivulla vain ne palvelut, joita pyyntösi koskee.
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PALVELUT, JOITA PYYNTÖNI KOSKEE

Alma Talent
☐Kauppalehti

☐Talouselämä

☐Arvopaperi

☐Markkinointi&Mainonta

☐Uusi Suomi

☐Mediuutiset

☐Tekniikan Historia

☐Tivi

☐Metallitekniikka

☐Mikrobitti

☐Tekniikka&Talous

☐Toimitilat Kauppalehti

☐Alma Talent
koulutukset

☐Alma Talent
Tapahtumat

☐Alma Talent
kirjat ja
sisältöpalvelut

☐Alma Talent Tietopalvelut

☐Alma Talent
Lakikoulutus

☐Lakimiesmatrikkeli

Alma Consumer
☐IL Plus

☐Aamulehti

☐Satakunnan Kansa

☐Valkeakosken Sanomat

☐Telkku.com

☐E-kontakti.fi

☐Pallontallaajat

☐Rantapallo

☐Kotikokki.net

☐Nokian Uutiset

☐Jämsän Seutu

☐Janakkalan Sanomat

☐Suur-Keuruu

☐Rannikkoseutu

☐Tyrvään Sanomat

☐Kankaanpään Seutu

☐Merikarvia-lehti

☐Jokilaakso

☐Vekkari

☐Sydän-Satakunta

☐KMV-Lehti

☐Ikuisuus.fi

☐Autotalli.com

☐AutoJerry

Alma Markets
Verkkopalvelut:
☐Etuovi.com

☐Vuokraovi.com

☐Urakkamaailma

☐Katsastushinnat.fi ☐Gofinland

☐Monster

☐Palkkadata.fi

Järjestelmät:
☐Asuntokaupan
järjestelmät

☐Autoilun
järjestelmät

☐Tietotuotteet

Järjestelmässä käsiteltyjen tietojen osalta olemme käsittelijä, joten tietopyynnöt tulee osoittaa
kyseistä järjestelmää käyttävälle yhtiölle, joka toimii rekisterinpitäjänä.
Lisätietoja:
• Alma Median palvelut: https://www.almamedia.fi/palvelut/kaikki-palvelut
• Alma Median yleinen tietosuojakuvaus: https://www.almamedia.fi/tietosuoja
• Tietosuojavaltuutetun toimisto: https://tietosuoja.fi
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Tietopyyntölomakkeen täyttäminen
1.TIETOPYYNTÖLOMAKE
Merkitse haluatko tarkistaa vai poistaa itseäsi koskevat tiedot
Mikäli haluat jatkossa estää markkinointitoimenpiteet, suosittelemme kaikkien tietojen poistamisen sijaan
markkinointi- ja luovutuskiellon asettamista. Voit kuitata kieltopyynnön meille sähköpostitse ja ilmoittaa, mitä
Alman palvelua kielto koskee. Tällöin tietopyyntölomaketta ei tarvita.
Huomioithan, että tietojesi poistoa ja markkinointikieltoa ei voida toteuttaa samaan aikaan, sillä tietojen
poistamisen jälkeen meillä ei ole enää tietoa henkilöstä, jolle markkinointikiellon voisimme merkitä, eikä tietoa
hänelle merkityistä kielloista.
Mikäli poistamme kaikki tietosi, on mahdollista, että ne rekisterin päivityksen yhteydessä ilmestyvät uudelleen
joko asiakasrekisteriimme käyttäessäsi joitakin palveluitamme tai markkinointirekisteriimme Alma-konsernin
ulkopuolisista rekistereistä, joista tietosi edelleen löytyvät, ilman niihin kohdistuvia kieltoa. Jos olemme
pyynnöstäsi poistaneet kaikki aiemmat tietosi, meillä ei rekisterin päivityksen jälkeen ole tietoa sinulle aiemmin
asetetusta markkinointikiellosta.
Huomioithan myös, että emme voi poistaa tietojasi, mikäli meillä on peruste käsittelylle (mm. tilanteissa, joissa
sinulla on voimassa oleva tilaus tai laskutuksessa avoimia laskuja).

2. PYYNNÖN ESITTÄJÄN TIEDOT
Täytä tiedot selvällä käsialalla tai sähköisessä muodossa.
Mikäli sinulla on käytössä useita puhelinnumeroita, sähköpostiosoitteita, asiakasnumeroita tai käyttäjätunnuksia,
niin merkitse kaikki Alman palveluissa käyttämäsi tiedot, jotta voimme varmistaa henkilöllisyytesi ja tunnistaa
juuri sinua koskevat tiedot eri palveluissa.

3. TIETOJEN TOIMITUS
Ilmoita haluatko tiedot sähköpostilla vai paperitulosteena postitse.

4. PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUS
Merkitse lomakkeeseen paikka ja aika.
Muista allekirjoittaa lomake ja merkitä myös nimenselvennys.
Omakätisen allekirjoituksen lisäksi hyväksymme myös kolmannen osapuolen vahvistaman tai sertifikaatilla
varustetun sähköisen allekirjoituksen.
Käsiteltävien henkilötietojen luonne huomioiden, Almalle toimitetun pyynnön oikeaperäisyyden ja eheyden
varmistaminen perustuu lähtökohtaisesti asiakirjassa olevaan allekirjoitukseen.
HUOM!
Allekirjoittamattomia tai puutteellisia lomakkeita ei käsitellä, vaan ne palautetaan tietojaan pyytävälle henkilölle
täydennystä varten.
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5. PALVELUT, JOITA PYYNTÖNI KOSKEE
Merkitse vain ne Alman palvelut, joita pyyntösi koskee.
Huomaathan, että pyynnön kohdistuessa suureen määrään palveluita, voi pyynnön toteuttaminen voi kestää yli
kuukauden.
HUOM!
Alma Marketsin toimittamissa asuntokaupan, autoilun tai tietotuotteiden järjestelmissä Alma on pääsääntöisesti
vain tietojen käsittelijä. Näiden järjestelmien osalta tietopyyntö tulee osoittaa kyseistä järjestelmää käyttävälle,
rekisterinpitäjänä toimivalle yritykselle. Tällaisia yrityksiä ovat tyypillisesti kiinteistönvälittäjät, automyyjät ja
autojen vuokrausliikkeet.

6. LOMAKKEEN TOIMITTAMINEN
Asianmukaisesti täytetty ja allekirjoitettu tietopyyntölomake tulee toimittaa sähköisesti osoitteeseen
tietosuoja@almamedia.fi tai postitse osoitteeseen
TIETOSUOJA
Alma Media Oyj
PL 140
00101 Helsinki

Lisätietoja:
•

Alma Median palvelut: https://www.almamedia.fi/palvelut/kaikki-palvelut

•

Alma Median yleinen tietosuojakuvaus: https://www.almamedia.fi/tietosuoja

•

Tietosuojavaltuutetun toimisto: https://tietosuoja.fi

