Tyhjennä lomake

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

1
Rekisterinpitäjä

Laatimispäivä

8.5.2018

Nimi (y-tunnus)

Tmi Lotta Polviander 2805155-5
Osoite

Hatanpään valtatie 34 D
Muut yhteystiedot (esim. puhelinvirka-aikana, sähköpostiosoite)

info@lottapolviander.com
Nimi

2
Lotta Polviander
Yhteyshenkilö rekisteriä Osoite
koskevissa Hatanpään valtatie 34 D
asioissa
Muut yhteystiedot (esim. puhelinvirka-aikana, sähköpostiosoite)

0452776585
3
Rekisterin
nimi

4
Yrityksen asiakasrekisteri ja laskutusrekisteri
Henkilötietojen käsittelyn
tarkoitus

5
Rekisterin
tietosisältö

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on:
-henkilö antaa rekisterin ylläpitäjälle oikeuden antamiensa tietojen käsittelyyn
asiakasrekisteriä sekä laskutusrekisteriä varten)
-henkilö hyväksyy rekisterin ylläpitäjän laatiman kuvaussopimuksen ja kuvausehdot
-rekisterinpitäjä on oikeutettu asiakas- sekä laskutusrekisterin ylläpitämiseen
asiakassuhteen vuoksi
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin sekä asiakassuhteen
ylläpito.
Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

6
Säännönmukaiset
tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä
viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista,
asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.
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6
Säännönmukaiset
tietolähteet
(jatkoa)
7
Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin
Tietojen
säännönmu- kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.
kaiset luovutukset

Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Henkilön antamat tiedot tallentuvat laskutusjärjestelmä Ropo24-palvelun sähköiseen
laskutusohjelmaan.
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Tietojen siir- Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin
to EU:n tai
kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.
ETA:n ulkopuolelle

Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

A Manuaalinen aineisto

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät
tiedot suojataan asianmukaisesti.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

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.
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Tarkastusoikeus

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa 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
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Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa
Oikeus vaa- kuluessa).
ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon
tia tiedon
korjaamista 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
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Muut henki- kuluessa).
lötietojen
käsittelyyn
liittyvät
oikeudet

Tulosta

