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

1a
Rekisterinpitäjä

Laatimispäivä

24.5.2018

Nimi

ProTest engineering Oy (2311605-7)
Osoite

Laukaantie 4, 40320 Jyväskylä
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

+358 10 229 2311, infor@pte.fi
Nimi

Lampi
Yhteyshenki- Petri
Osoite
lö rekisteriä Laukaantie 4, 40320 Jyväskylä
koskevissa
asioissa
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
+358 10 229 2313, petri.lampi@pte.fi
3
Asiakasrekisteri
Rekisterin
nimi
4
Asiakasrekisteri on tarkoitettu tarjous- ja tilausvahvistusten tekoa varten, sekä myös laskutuksen
Henkilötieto- hoitamista varten. Asiakkainamme ja toimittajinamme on lähtökohtaisesti vain yrityksiä.
jen käsittelyn
tarkoitus

5
Rekisterin
tietosisältö

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:
• Asiakkaan nimi ja y-tunnus
• Yhteyshenkilö ja puhelinnumero
• Osoitetiedot
• Yhteystiedot
• Laskutustiedot
• Tarjoukset
• Tilausvahvistukset
• Tilaukset
• Laskut

6
Asiakasrekisterin tiedot saadaan asiakkailta/toimittajilta itseltään tarjouspyyntöjen ja tilauksien
Säännönmu- yhteydessä. Tietoja ei kerätä ulkopuolisilta tahoilta. Vajavaisia asiakastietoja voidaan täydentää
kaiset tieto- asiakkaan omien verkkosivujen julkisilla tiedoilla.
lähteet

REKISTERISELOSTE

2

7
Tietojen
säännönmukaiset
luovutukset

Asiakasrekisterin asiakastietoja luovutetaan tietyissä tapauksissa rekisterinpitäjän valtuuttamille
tahoille, kuten lähetys- ja kuljetusyrityksille sekä viranomaisille lain edellyttämissä tapauksissa.
Rekisterinpitäjä pidättää omistajuuden asiakasrekisteriin, jolloin toimeksiannon yhteydessä luovutetut
tiedot ovat kolmannella osapuolella käytössä vain toimeksiannossa tarkoitettuun käyttöön.
Asiakastieto voidaan luovuttaa eteenpäin esimerkiksi postipalvelulle tilauksen toimittamisen
yhteydessä, jolloin tietoina luovutetaan rekisterissä olevan yrityksen tai luonnollisen henkilön
osoitetiedot ja mahdollisesti sähköposti sekä puhelinnumero. Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa mitä
häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Pyynnöstä hänellä on oikeus saada tietoonsa itseään
koskevat ja tallenteiden sisältämät tiedot. ProTest engineering ei anna tietojasi kauppaan
liittymättömille kolmansille osapuolille.

8
Tietojen
siirto
EU:n tai
ETA:n
ulkopuolelle

Jos henkilötietosi siirretään EU/ETA:n ulkopuolelle, tehdään se tietosuoja-asetuksen säännösten
mukaisesti samantasoisen yksityisyyden suojan ylläpitämiseksi. Tällöin saatavilla on joko EU:n
komission päätös siitä, että kyseessä olevassa maassa on riittävä tietosuojan taso, tai asianmukaiset
suojatoimet on toteutettu muulla tavalla kuten oikeudellisesti sitovien vakiosopimuslausekkeiden tai
yritystä koskevien sitovien sääntöjen perusteella.

9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

A Manuaalinen aineisto

Arkaluonteisia tietoja ei siirretä ja säilytetä EU:n tai ETA:n ulkopuolella.
Asiakasrekisterista ei talleneta paperisia versioita, eikä manuaalisia ainestoja.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Asiakasrekisteriä säilytetään yhdellä suojatulla yrityksen tietokoneella. Rekisteriin on pääsy
organisaation tarjouksia, tilausvahvistuksia ja laskuja tekevillä henkilöillä. Rekisteri on suojattu
salasanalla, palomuurilla ja muilla tarvittavilla toimenpiteillä.

10
Tarkastusoikeus

Tietonsa antaneella asiakkaalla/toimittajalla on oikeus tarkistaa ja pyytää poistamaan kaikki häntä tai
hänen yritystään koskevat tiedot. Tarkastus- ja poistopyynnöt tulee osoittaa osoitteeseen info@pte.fi.

11
Jokaisella tietonsa antaneella asiakkaalla/toimittajalla on oikeus pyytää korjaamaan häntä tai hänen
Oikeus vaatia yritystään koskevia tietoja. Tarkastus- ja korjauspyynnöt tulee osoittaa osoitteeseen info@pte.fi.
tiedon
korjaamista

12
Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Asiakasrekisterin tietoja ei käytetä muuhun markkinointiin. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia tietojen
käsittelyä tai poistoa kokiessaan tietojansa olevan käsitelty lainvastaisesti tai rekisteröidyn
kokiessaan tietojen käsittelyn olevan tarpeetonta rekisterinpitäjän toiminnan kannalta. Tietojen poisto
käsitellään rekisteröidyn pyynnöstä. Rekisteröidyllä on oikeus valittaa tietosuojavaltuutetulle
rekisteröidyn kokiessa rekisterinpitäjän käsittelevän henkilötietoja lainvastaisesti.

