Rekisteri- ja tietosuojaseloste
Tämä on Konekor Oy:n henkilötetolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tetosuoja-asetuksen
(GDPR) mukainen rekisteri- ja tetosuojaseloste.

1. Rekisterinpitäjä
Konekor Oy
Mestarinte 26
06150 PORVOO
Y-tunnus: 0913730-2
www.konekor.f
2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Juhani Korhonen / juhani.korhonen (a) konekor.f 0207 479 469

3. Rekisterin nimi
Yrityksen asiakas- ja markkinointrekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
EU:n yleisen tetosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötetojen käsitelylle on henkilön
suostumuksen sekä rekisterinpitäjän oikeutetun etu.
Henkilötetojen käsitelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito ja markkinoint.
Tietoja ei käytetä automatsoituun päätöksentekoon tai proflointin.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennetavia tetoja ovat: yrityksen/organisaaton nimi, y-tunnus, yhteyshenkilön nimi,
yhteystedot (puhelinnumero, sähköpostosoite, osoite), tedot tlatuista palveluista ja niiden muutoksista,
laskutustedot, muut asiakassuhteeseen ja tlatuihin palveluihin liityvät tedot.
Tietoja säilytetään toistaiseksi yrityksen rekisterissä.
6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennetavat tedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä,
sähköposttse, puhelimitse, asiakkaan täytämästä tlinavauskaavakkeesta, sopimuksista,
asiakastapaamisista ja muista tlanteista, joissa asiakas luovutaa tetojaan.
7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta säännönmukaisest muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on
erikseen sovitu asiakkaan kanssa.
8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsitelyssä noudatetaan huolellisuuta ja tetojärjestelmien avulla käsiteltävät tedot suojataan
asianmukaisest. Kun rekisteritetoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laiteiston fyysisestä ja
digitaalisesta tetoturvasta huolehditaan asiaankuuluvast. Rekisterinpitäjä huolehti siitä, etä tallennetuja
tetoja sekä palvelimien käytöoikeuksia ja muita henkilötetojen turvallisuuden kannalta kriitsiä tetoja
käsitellään luotamuksellisest ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tetonsa ja vaata
mahdollisen virheellisen tedon korjaamista tai puuteellisen tedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa
tarkistaa hänestä tallennetut tedot tai vaata niihin oikaisua, pyyntö tulee lähetää
kirjallisest rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvitaessa pyynnön esitäjää todistamaan
henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tetosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa
(pääsääntöisest kuukauden kuluessa).
10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötetojen poistamiseen rekisteristä
("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tetosuoja-asetuksen mukaiset
oikeudet kuten henkilötetojen käsitelyn rajoitaminen tetyissä tlanteissa. Pyynnöt tulee lähetää
kirjallisest rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvitaessa pyynnön esitäjää todistamaan
henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tetosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa
(pääsääntöisest kuukauden kuluessa).

