TIETOSUOJASELOSTE

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §
Laatimispäivä 1.9.2017
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12
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Rekisteriin kerätään tietoja, jotka ovat tarpeen uusasiakashankinnan kannalta.
Tietoja käytetään uutiskirjeissä, kampanjoissa ja tuotteiden ja palveluiden
markkinoinnissa
Rekisteri sisältää merkintöjä potentiaalisista asiakkaista ja muista hankintoihin
vaikuttavista yhteyshenkilöistä.
Nimi, yrityksen nimi, osoite, puhelinnumero, sähköposti.
Rekisterin tietosisältö kerätään rekisteröidyiltä itseltään esimerkiksi
tapahtumien ja yhteydenottojen yhteydessä sekä luovutuksina muiden
rekisterinpitäjien tietokannoista. Henkilötietojen luovuttaja vastaa näiden
henkilötietojen oikeellisuudesta ja luovutuksen perusteista.
Liiketoiminnan kannalta tarpeellisia henkilötietoja voidaan luovuttaa Inwidokonsernin sisällä, sekä tietyille kumppaniyrityksille rekisteröidyn
suostumuksella
Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

A Manuaalinen aineisto
Jos rekisteriin saadaan manuaalista tietoaineistoa tai sitä tulostetaan,
säilytetään sitä lukitussa tilassa. Tarpeeton manuaalinen aineisto hävitetään
tietoturvallisesti noudattaen tietojen säilyttämisestä annettuja päätöksiä ja
ohjeita.
B ATK:lla käsiteltävät tiedot
Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin
teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat
lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt
henkilöt.
HetiL 29§:n mukaan rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisterissä olevat
tietonsa. Pyyntö osoitetaan kohdassa 2. olevalle taholle.
HetiL 30§:n mukaan rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan
itseään koskevan virheellisen tiedon korjausta. Pyyntö osoitetaan kohdassa 2.
olevalle taholle.
Rekisteriin kirjattavat henkilötiedot poistetaan 36 kk kuluessa niiden
kirjaamisesta tai kun niiden säilyttämiselle ei ole laillista perustetta.
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Rekisteriin kerätään tietoja, jotka ovat tarpeen asiakassuhteen hoitamiseksi ja
ylläpitämiseksi, mukaan lukien laskutus.

Yksityisasiakkaiden tiedot: Nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite.
Yritysasiakkaan tiedot: Yrityksen nimi, Y-tunnus, toimitusosoite,
laskutusosoite, maksuehto, yhteyshenkilön nimi, puhelinnumero, sähköposti.
Muu asiakastieto: alennukset, toimitukset, laskutus, reklamaatiot, takuuasiat ja
muut kaupalliset tiedot.
Rekisterin tietosisältö kerätään asiakassuhteen elinkaaren eri vaiheissa.

Tietoja voidaan luovuttaa Inwido-konsernin sisällä.

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

A Manuaalinen aineisto
Jos rekisteriin saadaan manuaalista tietoaineistoa tai sitä tulostetaan,
säilytetään sitä lukitussa tilassa. Tarpeeton manuaalinen aineisto hävitetään
tietoturvallisesti noudattaen tietojen säilyttämisestä annettuja päätöksiä ja
ohjeita.
B ATK:lla käsiteltävät tiedot
Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin
teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat
lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt
henkilöt.
HetiL 29§:n mukaan rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisterissä olevat
tietonsa. Pyyntö osoitetaan kohdassa 2. olevalle taholle.
HetiL 30§:n mukaan rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan
itseään koskevan virheellisen tiedon korjausta. Pyyntö osoitetaan kohdassa 2.
olevalle taholle.
Rekisteriin kirjattavat henkilötiedot katselmoidaan säännöllisesti ja tiedot
poistetaan kun niiden säilyttämiselle ei ole laillista käsittelyperustetta.

