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REKISTERINPITÄJÄ 
Eastborder Promotion Oy  
Tallberginkatu 1 / 140 
00180 Helsinki 
Y-tunnus: 1823212-5 
rannekkeet@nordicwristbands.com 
mail@eastborder.com 
Puh. 09 6813 9981 
 
REKISTERIN NIMI 
Eastborder Promotion Oy:n asiakasrekisteri – Rekisteri asiakkaista – Rekisteri uutiskirjeen tilaajista. 
 
KÄYTTÖTARKOITUS 
Rekisteriä käytetään asiakassuhteen hoitamiseen ja liiketoiminnallisten päätösten tietolähteenä. Rekisteriä 
voidaan käyttää markkinointiin, muttei kuitenkaan sähköiseen markkinointiin ilman vastaanottajan lupaa. 
 
REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ 
Asiakasrekisteri koostuu kahdesta rekisteristä: 
Rekisteri asiakkaista sisältää asiakkaan nimen, sähköpostin, puhelinnumeron, laskutusosoitteen sekä 
sopimus- ja tilaustiedot. 
Rekisteri uutiskirjeen tilaajista sisältää asiakkaan nimen ja sähköpostin. 
 
SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET 
Asiakasrekisterin tiedot saadaan asiakkaalta sopimuksen syntymisen yhteydessä sekä rahaston 
hakemustietojen yhteydessä 
Uutiskirjeen rekisterin tiedot saadaan uutiskirjeen tilauslomakkeesta. Uutiskirjeen tilaaja voi milloin tahansa 
muuttaa tietoja uutiskirjeen mukana olevasta linkistä. 
 
SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN 
ULKOPUOLELLE 
Asiakasrekisterin sisältöä ei luovuteta Eastborder Promotion Oy:n ulkopuolelle ellei tilauksen, laskun tai 
näihin liitettävän seikan toimeenpano sitä vaadi. 
 
REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET 
Kaikki rekisterin tiedot on tallennettu tietojärjestelmään ja ne on suojattu ja sijoitettu siten, ettei 
asiaankuulumattomilla tahoilla ole pääsyä rekisteritietoihin. Tietoihin pääsee vain Eastborder Promotion 
Oy:n henkilökunta. 
 
TARKASTUSOIKEUS JA TARKASTUSOIKEUDEN TOTEUTTAMINEN 
Allekirjoitetulla kirjeellä on mahdollista saada tietää itseä koskevat tiedot maksuttomasti kerran vuodessa. 
 
 



TIEDON KORJAAMINEN JA TIEDON KORJAAMISEN TOTEUTTAMINEN 
Omia tietoja voi korjata uutiskirjeen mukana olevasta linkistä. Asiakasrekisterin tietoja voi korjata ottamalla 
yhteyttä rekisterinpitäjään, joka tekee toivotut muutokset. 
 
MUUT MAHDOLLISET OIKEUDET 
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja 
markkinointitoimenpiteitä varten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ENGLISH SUMMARY 
According to the provisions of the GDPR 2016/679 regarding Personal Data Protection, we inform you that 
your personal data will be registered in a file for which Eastborder Promotion Ltd. is responsible. Our 
registered address is 
Eastborder Promotion Oy  
Tallberginkatu 1 / 140 
00180 Helsinki 
VAT: 1823212-5 
rannekkeet@nordicwristbands.com 
mail@eastborder.com 
Tel: +358 9 6813 9981 
 
The purpose of the databases is to provide services, deal with enquiries and sales, and send publicity or 
promotional information regarding the products or services of the company. Marketing database consist of 
your name and/or e-mail address, and customer database of your name, company details, address and 
details about agreements between yourself and file owner. 
 
Data originates from order confirmation documents, Nordic Wristbands Grant application forms or online 
subscription form to our newsletters and is protected in such way only Eastborder Promotion Ltd’s assigned 
personnel has access to the database and data is only shared with third parties when it is necessary to 
complete a sale or a delivery of an order, delivery of an invoice or any communication related to the said 
documents and processes. We protect your personal data against unauthorised access, unlawful use, 
accidental loss, corruption or destruction. 
 
We use technical measures such as encryption and password protection to protect your data and the 
systems they are held in. We also use operational measures to protect the data, for example by limiting the 
number of people who have access to the databases in which our booking information is held. 
 
We keep these security measures under review and refer to industry security standards to keep up to date 
with current best practice. 
 
You will be able to express refusal of your data being processed for publicity purposes by unsubscribing 
from future mailouts using the unsubscribe link found on each newsletter. The same applies to the 
Customer database and you have a right to exercise the rights of access, rectification, cancellation and 
opposition in accordance with that established in current legislation, by writing to the following address: 
Tallberginkatu 1/140, 00180 Helsinki, or to the e-mail address: rannekkeet@nordicwristbands.com once 
every calendar year. 


