TIETOSUOJASELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §
Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen
täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä.

1a
Rekisterinpitäjä

Laatimispäivä

24.05.2018

Nimi

Painosorvaamo Painopojat Oy
Osoite

Metsovaarantie 1, 31720, Urjalankylä
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

p.03-5463450 painosorvaamo@painopojat.net
Nimi
2
Hynninen
Yhteyshenki- Hermanni
Osoite
lö rekisteriä Metsovaarantie 1, 31720, Urjalankylä
koskevissa
asioissa
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
p.0440691485, hermanni.hynninen@painopojat.net

3
Rekisterin
nimi
4
Henkilötietojen käsittelyn
tarkoitus

Painosorvaamo Painopojat Oy asiakasrekisteri

5
Rekisterin
tietosisältö

Yrityksen nimi, yrityksen tiedot, yhteyshenkilön nimi,titteli, osoitetiedot, puhelinnumerot,
sähköpostiosoitteet ja muut asiakassuhteeseen liittyvät tiedot.

Asiakassuhteiden hoitaminen ja ylläpito.
Painosorvaamo painopojat Oy:n ja yhteistyökumppaneiden tarjoamien palveluiden toteuttaminen,
myynti , markinointi ja laskuttaminen.

6
Rekisterissä olevat tiedot saadaan asiakkaan antamista tiedoista mm. postitse, sähköpostitse,
Säännönmu- puhelimessa, www-lomakkeella, sopimuksista, tapaamisista ja keskusteluista sekä muista julkisista
kaiset tieto- tietokannoista ja medioista saatavissa olevista tiedoista.
lähteet

REKISTERISELOSTE

7
Tietojen
säännönmukaiset
luovutukset

2

Painosorvaamo Painopojat Oy luovuttaa henkilötietoja vain kirjanpidollisista syistä, ja päästää ITtuen näkemään tietoja tukitarpeen mukaisissa tilanteissa, joissa tuki tai korjaustoimenpide kohdistuu
asiakasrekisteri järjestelmään tai sähköpostiin.
Käsittelijöitä on Painosorvaamo Painopojat Oy:n käyttämä tilitoimisto ja tilintarkastaja.
IT-tuki on Painosorvaamo Painopojat Oy:n toiminnanohjausjärjestelmän tuen henkilöt tai
Painosorvaamo Painopojat Oy: käyttämän IT-tukipalvelujen henkilöt.

8
Tietojen
siirto
EU:n tai
ETA:n
ulkopuolelle

Rekisterin tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

A Manuaalinen aineisto

Manuaalinen aineisto: Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa Painosorvaamo Painopojat
Oy:n toimipaikassa.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Sähköinen aineisto: Asiakasrekisteri, sekä sähköpostit on suojattu ulkoisilta tunkeutumisilta teknisin
suojakeinoin.

10
Tarkastusoikeus

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa.
Tarkistuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa
pyynnönesittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.
Tarkistuspyynnön voi tehdä kerran vuodessa maksutta. Tarkistuspyyntöihin vastataan lain
edellyttämässä, kohtuullisessa ajassa.

11
Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta
Oikeus vaatia virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai
tiedon
rekisteröidyn vaatimuksesta.
korjaamista
Rekisteröidyn tulee oikausuasioissa ottaa yhteyttä kirjallisesti rekisterinpitäjään.

12
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista
Muut henkilö- rekisteristä. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle.
tietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

