Rekisteriseloste
Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä
seloste täyttää informointivelvoitteen.
1. REKISTERINPITÄJÄ
Koillispaja Oy
Yhteystiedot:
Teollisuustie 8
93100 Pudasjärvi
Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa
Koillispaja Oy / Kaisa Korhonen
Teollisuustie 8
93100 Pudasjärvi
0407523293
kaisa.korhonen(at)koillispaja.fi
Tietosuojavastaavan yhteystiedot:
Tietosuojavastaava
Koillispaja Oy / Kaisa Korhonen
Teollisuustie 8
93100 Pudasjärvi
0407523293
kaisa.korhonen(at)koillispaja.fi
2. REKISTERIN NIMI
Koillispaja Oy:n asiakasrekisteri
3. REKISTERÖIDYT
Rekisterissä ovat Koillispaja Oy:n asiakkaat ja potentiaaliset asiakkaat.
4. HENKILÖTIETOJEN KÄYTTÖTARKOITUS
Asiakasrekisteriin tallennetaan Koillispaja Oy:n asiakkaiden ja potentiaalisten asiakkaiden sekä heidän
yhteyshenkilöidensä tietoja. Henkilötietoja käsitellään ensisijaisesti tarkoituksissa, jotka liittyvät asiakassuhteen
hoitamiseen, hallinnointiin ja kehittämiseen, palvelujen ja tuotteiden tarjoamiseen, myyntiin ja toimittamiseen
sekä palvelujen ja tuotteiden kehittämiseen ja laskutukseen. Henkilötietoja käsitellään myös mahdollisten
reklamaatioiden ja muiden vaatimusten selvittämisen edellyttämissä tarkoituksissa.
Lisäksi henkilötietoja voidaan käsitellä asiakkaille suunnatussa viestinnässä kuten tiedotus- ja
uutisointitarkoituksissa, tapahtumakutsujen lähettämisessä, mielipide- ja markkinatutkimuksissa sekä
markkinoinnissa, jonka osana henkilötietoja käsitellään myös suoramarkkinointiin ja sähköiseen
suoramarkkinointiin liittyvissä tarkoituksissa.
5. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot
•
•
•
•
•
•
•

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat henkilötiedot:
Nimi
Sähköpostiosoite
Matka- ja/tai muu puhelinnumero
Organisaatio ja asema
Organisaation osoitetiedot
Organisaation y-tunnus
Yhteysloki

•

Asiakastiedot
tiedot ostetuista tuotteista / palveluista

6. REKISTERÖIDYN OIKEUDET
Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä rekisterin pitäjän
osoitteeseen.
Tarkastusoikeus
Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.
Oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.
Vastustamisoikeus
Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.
Suoramarkkinointikielto
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.
Poisto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme
poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida
poistaa.
On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa.
Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10
vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan
umpeutumista.
Suostumuksen peruuttaminen
Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, voi rekisteröity peruuttaa
suostumuksen.
Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia
saadaan ratkaistua.
Valitusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja
käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.
Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html
7. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:
·

asiakkaalta itseltään tai palvelun tilaajalta asiakassuhteen syntyessä

·

asiakkaalta itseltään verkkolomakkeen kautta

Tietoja voidaan saada myös viranomaisrekistereistä (esim. kaupparekisteri). Lisäksi hyödynnämme verkosta
löytyvää avointa yritysdataa.
8. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET
Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Koillispaja Oy:n ulkopuolelle.
Luovumme tietoja tilitoimistolle yrityksen kirjanpitoa varten. Varmistamme, että käyttämämme tilitoimisto on
sitoutunut noudattamaan tietosuoja-asetuksen vaatimuksia.
9. KÄSITTELYN KESTO
Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa.
10. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELIJÄT
Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn
osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa
olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

11. TIETOJEN SIIRTO EU:N ULKOPUOLELLE
Henkilötietoja ei pääsääntöisesti siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
Jos tietoja siirretään i EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, se tapahtuu säännönmukaisesti. Kun tietoja
siirretään EU:n ja ETA:n ulkopuolelle, huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa
sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön edellyttämällä
tavalla.
12. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi
Emme käytä asiakasrekisterin henkilötietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.
13. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten tietotekniikkakumppanien
tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä
toimenpiteillä.

