Rekisteriseloste 20.5.2018

1. REKISTERINPITÄJÄ
			
2. YHTEYSHENKILÖ

MUOTO2 / Muototuote Ky
Ilmarisentie 24, 15200 LAHTI - FINLAND
Kirsi Pasanen, tietosuojavastaava

3. REKISTERIN NIMI

Asiakasrekisteri

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden ylläpitoon, tilausten
loppuun viemiseen lisäksi tietoja käytetään yrityksen palveluiden
mainostamiseen henkilötietolain 19 §:n mukaisesti.

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Asiakkaan nimi, osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero sekä
tiedot tilatuista tuotteista.

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Asiakkaita koskevat tiedot saadaan asiakkaiden omalla suostumuk
sella heiltä itseltään yleisesti ottaen tuotetilausten yhteydessä.
Tiedot jäävät rekisteriimme myös jos asiakas ottaa yhteyttä
www-sivujemme kautta yhteydenottolomakkeella.

7. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET
LUOVUTUKSET

Henkilötietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin MUOTO2
/ Muototuote KY:n ulkopuolelle. Tietoja luovutetaan
ainoastaan siihen oikeutetuille henkilöille.

8. TIETOJEN SIIRTO EU:n TAI ETA:n
ULKOPUOLELLE

Henkilötietoja ei luovuteta / siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. REKISTERISUOJAUKSEN
YLLÄPITOJÄRJESTELMÄT JA PERIAATTEET

Henkilötiedot suojataan asiattomalta pääsyltä ja laittomalta käsittelyltä, esim. hävittäminen, muuttaminen tai luovuttaminen (hen
kilötietolaki 32 §).
Asiakkaiden satunnaisesti täyttämät paperiset lomakkeet säi
lytetään lukituissa tiloissa. Paperiset lomakkeet kirjautetaan
sähköiseen tilausjärjestelmään. Tämän jälkeen paperiset tilauslo
makkeet tuhotaan asianmukaisesti.
Rekisteri on säilössä sähköisessä tietokannassa, jonne on pääsy
ainoastaan salasanojen avulla. Tietokannan käyttämiseen on
oikeus vain yllä mainitulla henkilöllä. Tietokanta ja sen tiedot ovat
salaisia ja vaitiolovelvoitteen alaisia. Tietokanta on  asianmukaises
ti suojattuna ulkopuolisilta palomuurein ja muin teknisinsuojakei
noin.

10. REKISTERITIETOJEN SÄILYTYS,
ARKISTOINTI JA HÄVITTÄMINEN

Tietoja säilytetään sähköisessä tietokannassa, niiden säilytys ja
hävittäminen tapahtuvat kulloinkin voimassaolevan säännösten ja
lakien mukaisesti. Tiedot voidaan poistaa tietokannasta asiakkaan
pyynnöstä asiakassuhteen päättymisen jälkeen.
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10. REKISTERITIETOJEN SÄILYTYS,
ARKISTOINTI JA HÄVITTÄMINEN

On kuitenkin huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisää
teinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa.
Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti.
Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa en
nen määräajan umpeutumista.

11. REKISTERÖIDYN TARKASTUSOIKEUS,
KORJAAMINEN JA KIELTO-OIKEUS

Asiakkaallamme /rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koske
vat henkilörekisteritiedot (henkilötietolaki 26 §). Asiakkaalla on
oikeus saada kopiot omista tiedoistaan, niitä pyydettäessä. Asiak
kaan tulee todistaa henkilöllisyytensä ennen tietojen luovutusta.

12. REKISTERITIEDON KORJAAMINEN JA
KIELTO-OIKEUS

“Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai
täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta
virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötie
to. Henkilötietolaki 29.1 §
Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat
pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen: info(at)muoto2.fi
Asiakkaalla /rekisteröidyllä on oikeus vaatia tietojen poistamista
tai korjaamista. Asiakkaalla /rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kan
telu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme
voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.
Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:  
www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html
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