REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE
Raahen Rengas ja Laite Oy:n henkilötietolain (10§ ja 24§) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen
rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 17.5.2018.
1. Rekisterinpitäjä
Raahen Rengas ja Laite Oy
Puurtajankatu 2
92160 SALOINEN
Y-tunnus: 0500409-4
Yhteyshenkilö: Jenni Korhonen, sähköpostiosoite: jenni.korhonen(at)raahenrengasjalaite.fi, puh. 040 865 1113
2. Rekisterin nimi
Raahen Rengas ja Laite Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri
3. Rekisterin käyttötarkoitus
Rekisteriä käytetään asiakassuhteen hoitamiseen, asiakaspalveluun,
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häneen kohdistettu suoramarkkinointi.

viestintään,

sähköpostimarkkinointiin.

4. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja asiakkaista:
·

Nimi

·

Sähköpostiosoite

·

Puhelinnumero

·

Yritys / organisaatio ja asema

·

Osoitetiedot

·

Y-tunnus
5. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteri koostetaan rekisterinpitäjän asiakastietojärjestelmästä, yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä, sekä
asiakkaan antamista tiedoista tarjouspyyntö- tai uutiskirjelomakkeen kautta.
6. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Rekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Henkilötietoja voidaan luovuttaa valikoidusti rekisteripitäjän
yhteistyökumppaneille, jos rekisterinpitäjä esimerkiksi ulkoistaa markkinointiin ja myyntiin liittyvän yhteydenpidon.
Tietojen omistajuus säilyy aina rekisteripitäjällä, eikä rekisteriä myydä ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien
niin edellyttäessä.
7. 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.
Rekisterissä olevia tietoja käyttävät vain ne henkilöt, joiden työtehtävät edellyttävät tietojen käsittelyä.
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8. Käyttäjäseuranta ja evästekäytäntö
Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä
säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät,
helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän
palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien
tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden
mukaisia tietoja ja palveluita.
Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat
selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu esim. Internet Explorer selainohjelman ”Työkalut” -valikosta löytyvän ”Internet asetukset” -valikon kautta kohdasta ”Suojaus”. On kuitenkin
hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme
palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.
9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen
virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä
tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi
pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n
tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). 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.
10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla
unohdetuksi"). Uutiskirjelistalta pääsee itse poistumaan jokaisessa lähettämässämme markkinointisähköpostissamme
olevan linkin kautta. Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten
henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle.
Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa
asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

