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

1
Rekisterinpitäjä

Laatimispäivä

14.3.2018

Nimi

Peltitarvike Oy
Osoite

Kivikonlaita 24, 00940 Helsinki
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

020 741 2770 / hallinto@peltitarvike.fi
2
Yhteyshenkilö rekisteriä
koskevissa
asioissa

Nimi

Tero Bärlund
Osoite

Kivikonlaita 24, 00940 Helsinki
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

020 741 2770 / tero.barlund@peltitarvike.fi
3
Rekisterin nimi
4
Henkilötietojen käsittelyn
tarkoitus

Peltitarvike Oy:n markkinointi- ja asiakasrekisteri

Peltitarvike Oy:n tuotteiden ja palveluiden markkinointi ja
asiakassuhteiden ylläpito:
·

sähköpostimarkkinointi

·

puhelinmarkkinointi

·

tekstiviestimarkkinointi

·

markkinointi sosiaalisen median kanavissa

·

kohdennettu markkinointi potentiaalisen asiakkaan antamien
tietojen perusteella
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5
Rekisterin
tietosisältö

Rekisteriin voi kuulua seuraavia tietoja:
·

sähköpostiosoite

·

nimi

·

puhelinnumero

·

yrityksen

nimi

yrityksen osoite
yrityksen Y-tunnus

6
Säännönmukaiset tietolähteet

7
Tietojen säännönmukaiset
luovutukset

8
Tietojen siirto
EU:n tai ETA:n
ulkopuolelle
9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

·

asema

yrityksessä

·

henkilön

·

rekisteröinnin

·

yhteystiedon

itse ilmaisemat muut tiedot ja kiinnostuksen kohteet
alkamisajankohta

lähde

Rekisteröidyltä itseltään

Tietoja ei luovuteta sivullisille ilman asianmukaista suostumusta, ellei
tietojen luovutukseen ole lain mukaista velvollisuutta. Samaan
markkinointiryhmittymään kuuluville yrityksille sekä samaan
taloudelliseen yhteenliittymään kuuluvalle yritykselle tietoja voidaan
luovuttaa lainsäädännön sallimissa rajoissa.

Tietoja voidaan siirtää henkilötietolain sallimissa rajoissa EU:n tai
ETA:n ulkopuolelle.

A Manuaalinen aineisto

Rekisteri sijaitsee kulunvalvonnalla suojatuissa tiloissa
B ATK:lla käsiteltävät tiedot

·
·
·

Rekisterin

käyttö on rajattu käyttövaltuuksin ja rekisterin
käyttötapahtumat rekisteröidään
Rekisteri on varmistettu
Rekisterin käyttö on ohjeistettu
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10
Tarkastusoikeus

11
Oikeus vaatia
tiedon
korjaamista

12
Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään
koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä
kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan,
käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman,
puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai
rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä
rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon
korjaamiseksi.

Ei muita henkilötietojen käsittelyyn liittyviä oikeuksia.

