
 

 

4Business Oy:n yleinen tietosuojaseloste 
 
1. Rekisterinpitäjä   Rekisterinpitäjä on 4Business Oy (4Business tai me)  

Osoite: Hatanpään Valtatie 13, 33100 Tampere  
Sähköpostiosoite: info@4business.fi  

2. Henkilötietojen 
käsittelyn tarkoitus 
ja peruste  

4Business käsittelee henkilötietoja, jotta se voi 
• myydä ja markkinoida tuotteita ja palveluita  
• suunnitella markkinointia, myyntiä ja toimintaamme 
• hallita suhteita sidosryhmiin kuten asiakkaisiin, alihankkijoihin, toimittajiin 
• ymmärtää miten kävijät käyttävät verkkosivustoamme 
• palkata uusia työntekijöitä  

 

Käsittely perustuu Euroopan Unionin yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 tar-
koittamaan rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun. Oikeutettu etu muodostuu 4Busi-
neksen perustellusta ja tavanomaisesta tarpeesta käsitellä henkilötietoja, jotta se voi 
harjoittaa liiketoimintaansa ja kertoa asiakkailleen ja potentiaalisille asiakkaille tuot-
teistaan ja palveluistaan. Henkilötietojen käsittely liittyy pääosin liittyy pääosin henki-
löihin, joilla on jo yhteys meihin (esimerkiksi olemassaoleva asiakas- tai toimittaja-
suhde, henkilö on hakenut meiltä töitä, henkilö on tiedustellut tuotteista tai palvelu-
sita) tai joiden arvioimme olevan kiinnostuneita tuotteistamme ja palveluistamme.  

3. Rekisteröityjen 
ryhmät ja rekisterin 
sisältämät tiedot  

Rekisterissä käsitellään kohdassa 2 määritettyjen tarkoitusten kannalta tarpeellisia 
henkilötietoja. Tällaisia ovat etenkin:   

• etu- ja sukunimi 
• yhteystiedot kuten sähköpostiosoite, puhelinnumero ja toimipaikan osoite 
• yrityksen nimi ja henkilön asema/titteli 
• kommunikaatiosi 4Busineksen kanssa, esimerkiksi lähettämäsi tiedustelut 

tuotteista ja palveluista 
• tiedot uutiskirjeen ja sosiaalisen median kanavien tilauksista tai osallistumi-

sesta tilaisuuksiimme 
• kiinnostuksen kohteesi 
• tiedot internetsivujemme ja sosiaalisen median yhteisösivustojen (esimerkiksi 

Facebook ja Instagram) selailusta 

Työnhakijoiden osalta käsittelemme tyypillisesti seuraavia tietoja: 

• henkilön perustiedot kuten nimi, syntymäaika, osoite, puhelinnumero ja säh-
köpostiosoite 

• aikaisempi työkokemus ja osaaminen, linkki LinkedIn-profiiliin 
• henkilön työhaastattelussa tai muutoin itse kertomat ja antamat tiedot osaa-

misesta ja kokemuksesta 
 

4. Säännön- 
mukaiset tietoläh-
teet  

Tietoja saadaan useimmiten rekisteröidyiltä itseltään, esimerkiksi kun tilaat uutiskir-
jeemme tai kun selailet internetsivujamme. Joissakin tapauksissa tietojen lähteenä voi 
olla myös muu kuin rekisteröity itse, esimerkiksi yleisesti saatavilla oleva päättäjätie-
tokanta tai vastaava markkinointiaineisto. 



 

 

5. Tietojen sään-
nönmukaiset luovu-
tukset 

4Business ei lähtökohtaisesti luovuta tai siirrä henkilötietoja kolmansille osapuolille. 
4Business voi kuitenkin käyttää tietojen käsittelyyn valittuja ulkoisia kumppaneita. 
4Business myös käyttää tietojärjestelmiä ja niiden käyttämisen ja ylläpitämisen yhtey-
dessä ulkoisilla teknologiatoimittajilla ja palveluntarjoajilla voi olla rajoitettu pääsy 
henkilötietoihin. 

6. Tietojen siirto  
EU:n tai ETA:n ul-
kopuolelle 

4Business ei lähtökohtaisesti siirrä tai luovuta henkilötietoja EU:n tai ETA:n ulkopuo-
lelle.  
 
Yllä tarkoitetut 4Busineksen ulkoiset kumppanit kuten teknologiatoimittajat tai palve-
luntarjoajat saattavat käsitellä henkilötietoja tietojärjestelmissä, joiden yhteydessä 
pääsy henkilötietoihin voi olla mahdollista myös EU tai ETA -alueen ulkopuolelta. 
Näissä tapauksissa tällaiset ulkopuoliset palveluntarjoajat ovat sitoutuneet suojaa-
maan henkilötietoja toteuttamalla asianmukaiset suojatoimenpiteet (kuten EU:n va-
kiosopimuslausekkeet).    
 

7. Tietojen suojauk-
sen periaatteet 

Henkilötietojen käsittelemiseen käytetään tietojärjestelmiä, jotka on suojattu asian-
mukaisin suojatoimenpitein kuten salasanoilla, pääsyoikeuksien hallinnoilla sekä 
haittaohjelmien torjunnalla sekä palomuurein.  Tietojärjestelmiä tuotetaan palveli-
milla, jotka sijaitsevat EU-alueella. Henkilötietoihin on pääsy vain käyttäjillä, joilla on 
heidän työtehtäviensä kannalta tarve käsitellä kyseisiä tietoja. 
 

8. Tietojen säilytys  Myynti- ja markkinointitietoja sekä sidosryhmiä koskevia henkilötietojen tarpeelli-
suus arvioidaan säännöllisesti ja 4Busineksen kannalta tarpeettomat henkilötiedot 
poistetaan järjestelmistä. Tarpeellisuuteen vaikuttaa tietojen käsittelyn tarkoitus, jo-
ten myös käsittelyaika on tilannekohtainen, esimerkiksi asiakkuuden perustietoja tar-
vitaan niin kauan kuin asiakassuhde on aktiivinen. 
 
Työhakemuksia ja muita rekrytointiin liittyviä tietoja säilytetään 1 vuosi 
 

9. Rekisteröidyn oi-
keudet 

Tietosuojasääntelyn mukaisesti, rekisteröidyllä on oikeus: i) saada kopio henkilötie-
doistasi, joita rekisterinpitäjä käsittelee, ii) pyytää oikaisemaan virheelliset henkilötie-
tosi tai poistamaan ne, iii) pyytää rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä tai vastustaa 
sitä, ja iv) pyytää henkilötietoja jäsennellyssä, yleisesti käytössä olevassa koneellisesti 
luettavassa muodossa ja myös siirtää nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.  
 
Rekisteröitynä sinulla on oikeus pyytää, että henkilötietojasi ei käsitellä rekisterinpitä-
jän oikeutetun edun perusteella.  
 
Edellä mainittujen oikeuksien käyttämiseen voi kohdistua tietosuojasääntelystä johtu-
via rajoituksia. 
 
Jos koet, että henkilötietojasi on käsitelty tietosuojasääntelyn vastaisesti, sinulla on 
oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle (Tietosuojavaltuutetun toimisto, 
https://tietosuoja.fi/).  
 

10. Muita tietoja 4Busines ei tee automaattista päätöksentekoa tai profilointia. 

11. Muutokset tieto-
suojaselosteeseen 

Voimme päivittää tätä tietosuojaselostetta, kun kehitämme toimintatapojamme. Päivi-
tetyt selosteet tulevat saataville verkkosivuillemme.  
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