Tietosuojaseloste
Tämä on Kolhosen Kuletus Tmi:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja
tietosuojaseloste.

1. Rekisterin nimi
Asiakasrekisteri
2. Rekisterinpitäjä
Kolhosen Kuletus Tmi
Koskentie 9
54410 YLÄMAA
3. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Harri Kolhonen
040 543 9666
kolhosenkuletus@hotmail.com
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste
Rekisteriin kerätään tietoja, jotka ovat tarpeen asiakassuhteen hoitamiseksi ja ylläpitämiseksi. Pääasiassa tietoja
käytetään laskutuksessa.
5. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkailta itseltään joko suullisesti tai kirjallisesti tai muista lähteistä,
soveltuvien lakien sallimissa laajuudessa esim. Asiakkaan omat kotisivut, kaupparekisteri, Yritys –ja
yhteisötietojärjestelmä, postin osoitetietojärjestelmä tai TIEKE (Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry).
6. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri sisältää seuraavat henkilötiedot:
-

Nimi / Yrityksen nimi
Laskutusosoite
OVT -tunnus jos laskutus tapahtuu verkkolaskutuksena
Sähköpostiosoite

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille markkinointitarkoituksissa.
Tiedot luovutetaan taloushallinnon ohjelmistotoimittajalle sekä ulkoistetun taloushallinnon toteuttajalle laskutuksen
mahdollistamiseksi.
8. Tietojen siirto EU:n tai EFTA:n ulkopuolelle
Henkilötietoja ei siirretä EU:n ulkopuolelle.
9. Tietojen säilytysaika
Henkilötietoja säilytetään ainoastaan niin kauan kuin se on tarpeellista tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen
käyttötarkoitusten toteuttamiseksi. Henkilötietoja voidaan tarvittaessa säilyttää myös pidempään, mikäli toinen laki
(esimerkiksi Kirjanpitolaki) niin määrää.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan
asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta
tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien
käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain
niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.
11. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa hänestä rekisteriin merkityt tiedot, vaatia virheellisen tiedon oikaisua sekä
muutoinkin turvautua laissa turvattuihin oikeuksiinsa. Henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn antamaan
suostumukseen ja rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa perua antamansa suostumus sekä pyytää kyseisten
tietojen poistamista.
Henkilö, joka haluaa tarkastaa, korjata tai poistaa itseään koskevat tiedot, on esitettävä tätä tarkoittava kirjallinen
pyyntö rekisterinpitäjälle omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa.
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle Tietosuojavaltuutetun toimistoon, jos hän katsoo, että
hänen henkilötietojensa käsittelyssä on toimittu EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen vastaisesti.

