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Asiakasrekisterin tietosuojaseloste
Tämä on Kuljetus H. Heikkilä Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 § ) ja EU:n
yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) makainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.
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1.
Rekisterinpitäjä
Kuljetus H. Heikkilä Oy
Pronssitie 14
16300 Orimattila
2.
Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Henri Heikkilä
henri.heikkila@kuljetusheikkila.fi
+358408270315
3.
Rekisterin nimi
Kuljetus H. Heikkilä Oy:n asiakasrekisteri
4.
Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Asiakasrekisterin tietojen käsittelyn tarkoitus on Kuljetus H. Heikkilä
Oy:n ja sen asiakkaiden välisen asiakassuhteen hoitaminen, ylläpito ja
kehittäminen. Tietoja voidaan käyttää liiketoiminnan ja palveluiden
suunnitteluun ja kehittämiseen sekä väärinkäytösten seuraamiseen ja
selvittämiseen.
5.
Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: asiakkaan nimi, asema, yritys /
Organisaatio, y-tunnus, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite,
osoite ), tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista.
Laskutustiedot, muut asiakasuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät
tiedot. Tietoja säilytetään Suomen kirjanpitolain määräämä aika.
6.
Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta urakkasopimuksen
teon yhteydessä sekä asiakkuuden aikana asiakkaan antamista
tiedoista sekä asiakkuussuhteessa muutoin saaduista tiedoista.
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7.
Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai
ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille kuin kirjanpitoa
hoitavalle ulkopuoliselle yritykselle, jonka kanssa on solmittu erillinen
tietosuojasopimus henkilötietojen säilytyksestä.
8.
Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien
avulla käsiteltävät iedot suojataan asianmukaisesti. Rekisteritiedot
säilytetään lukituissa tiloissa.
9.
Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
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 kirajallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää
tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.
Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa
säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa.
10.
Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien
henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”)
Tämä voidaan kuitenkin toteuttaa vain Suomen kirjapitolain sallimissa
rajoissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle.
Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan
henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuojaasetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa.
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