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REKISTERIN NIMI

Europcar Suomen markkinointirekisteri

REKISTERÖIDYT HENKILÖT

Europcar autovuokraamon asiakkaat ja kumppanit,

sekä potentiaaliset asiakkaat ja näiden edustajat

REKISTERINPITÄJÄ

Interrent Oy    Y-tunnus: 0109269-9

Perintötie 8, 01510 Vantaa

YHTEYSHENKILÖ

Tomi Lang, myyntipäällikkö

Perintötie 8, 01510 Vantaa

0403 062 400     privacy@europcar.fi



HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA PERUSTE KÄSITTELYLLE

Tietoja käytetään asiakassuhteen hoitoon, asiakasviestintään ja europcar.fi-verkkopalvelun käyttökokemuksen paran-

tamiseen, tavoitteena kohdentaa viestimme niin, että saat juuri itsellesi sopivaa viestintää. Lisäksi tietoja käytetään 

markkinointitarkoituksiin. Suostumuksen perusteella lähetämme sähköisiä suoramarkkinointiviestejä.

TIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Jos markkinoinnin käyttämät henkilötiedot on saatu muusta lähteestä kuin asiakasrekisteristä, henkilötietoja säilyte-

tään kolme vuotta tietojen saannista.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

REKISTERÖIDYSTÄ VOIDAAN TALLENTAA MUUN MUASSA SEURAAVANLAISIA TIETOJA:

 о Henkilön perustiedot: nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, ja muita itse annettuja tietoja ja   

 kiinnostuksen kohteita, yritys ja asema

 о Yrityksen toimialaluokka, koko ja liikevaihto tai -luokka, sekä muita yrityksen toimintaa kuvaavia   

 luokittelutietoja

 о Yrityksen yhteystiedot

 о Edellä mainittujen tietojen perusteella voidaan tehdä ryhmittelyä asiakasviestinnän kohdentamiseksi

 о Kanta-asiakasohjelmaan kuulumisen tiedot ja mahdollinen asiakasnumero

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisteröity itse ja rekisteröidyn asiakuuteen, palveluiden käyttöön, viestintään sekä asiointiin liittyvä lähde.

Lisäksi yrityksiin liittyviä henkilötietoja voidaan kerätä myös yritystietoja kerääviltä ja tarjoavilta tahoilta sekä muista 

vastaavista julkisista ja yksityisistä rekistereistä.

§
Huomioitavaa on, että teemme markkinointiyhteistyötä eri kanta-asiakasohjelmien osalta ja tällöin markkinoimme 

osana heidän suorittamaa markkinointia, johon heillä on lupa heidän rekistereidensä perusteella.
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TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAINEN LUOVUTTAMINEN

Tietoja luovutetaan Europcar International SASU:n yhteisrekistereihin, kuitenkin aina tietosuojalainsäädännön mukai-

sesti ja sen asettamissa rajoissa.

Asiakastietoja markkinointitarkoituksissa ei luovuteta Europcar International SASU:n tai Interrent Oy:n lukuun toimivi-

en palveluiden ja viestinnän tuotantoon, kehittämiseen tai ylläpitoon osallistuvien tahojen ulkopuolelle muuten kuin 

sopimuksen, erillisen suostumuksen ja/tai nimenomaisten säädösten mukaan. 

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Digitaaliseen aineistoon on pääsy vain siihen oikeutetun työntekijän, ammatinharjoittajan tai yhteistyökumppanin hen-

kilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Käyttöoikeuksia on eritasoisia ja kullekin käyttäjälle annetaan tehtä-

vän hoitamisen kannalta riittävä, mutta mahdollisimman suppea käyttöoikeus. Mahdollinen manuaalinen aineisto käsi-

tellään huolellisesti ja asianmukaisesti. Aineistojen arkisto säilytetään lukitussa tilassa, jonne on pääsy vain erikseen 

oikeuden saaneilla henkilöillä.

TARKASTUSOIKEUS

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa markkinointirekisteriin tallennetut tietonsa. Tämä onnistuu ottamalla yhteyttä pri-

vacy@europcar.fi osoitteeseen tai pyytämällä toimipisteestä yhteydenottolomake. Pyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja 

pyynnön tekijä tunnistetaan asiakaspisteessä virallisen henkilöllisyystodistuksen avulla. Rekisteriin tallennetut tiedot 

toimitetaan asiakkaalle tietoturvallisella tavalla. Tarkastusoikeus voidaan evätä laissa säädetyin perustein.

TIETOJEN SIIRTO EU/ETA ULKOPUOLELLE

Asiakastietoja voidaan siirtää Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, muun muassa Yhdysvaltoihin 

tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja sen asettamissa rajoissa.

OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA

Mikäli rekisteröity katsoo, että hänestä on tallennettu markkinointirekisteriin virheellistä tietoa, on hänellä oi-

keus vaatia tietojen korjaamista. Pyyntö tulee tehdä kirjallisesti. Pyynnön toteuttamiseksi rekisteröidyn henki-

löllisyys varmistetaan.
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OIKEUS KIELTÄYTYÄ SUORAMARKKINOINNISTA

Kanta-asiakasohjelmaan kuuluvilla asiakkailla on mahdollisuus kirjautua järjestelmään verkkosivuilla ja tarkistaa sekä 

päivittää itse omat suoramarkkinointikieltonsa.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etä-

myyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.


