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ASIAKAS- JA TOIMITTAJA/YHTEISTYÖKUMPPANITIETOREKISTERIÄ KOSKEVA TIETOSUOJASELOSTE

Tämä on Janavalo Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) sekä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen
(GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.
Laadittu 24.5.2018.

1. Rekisterinpitäjä
Janavalo Oy
Patteritie 1, 14200 Turenki
Puh. 020 740 5900
janavalo@janavalo.fi
2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Toimitusjohtaja Riikka Huopainen
riikka.huopainen@janavalo.fi
Puh. 040 5852445
Markkinointipäällikkö Anna Huopainen
anna.huopainen@janavalo.fi
Puh. 040 8338 717
3. Rekisteröidyt
Rekisterissä ovat Janavalo Oy:n asiakkaat, toimittajat sekä yhteistyökumppanit
4. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus
Rekisterin pitämisen perusteena on:
•
•

yritys- ja henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen
perusteella
yritys- ja henkilötietoja käsitellään suostumuksen perusteella
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Yritys- ja henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus:
Yritys- ja henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin:
•
•
•
•
•

asiakassuhteen hoitaminen
palveluistamme tiedottaminen
tarjous- ja tilauskäsittely
laskutus
ostotilausten käsittely

5. Rekisteriin tallennettavat tiedot
Asiakas- ja toimittaja/yhteistyökumppanirekisteri sisältää seuraavat tiedot:
•
•
•
•
•
•
•

yrityksen nimi ja ly-tunnus
posti- ja katuosoite
puhelinnumero ja faksi
sähköposti
laskutusosoite (myös verkkolaskutus)
yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot
rahtitiedot

6. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä yrityksellä ja henkilöllä on seuraavat oikeudet:
•
•
•
•
•

rekisteröity voi koska tahansa tarkastaa tallennetut tiedot
rekisteröity voi koska tahansa pyytää oikaisemaan virheelliset tai
puutteelliset tiedot
rekisteröity voi koska tahansa vastustaa tietojensa käsittelyä, mikäli
kokee, että tietoja on käsitelty lainvastaisesti
rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen
suoramarkkinointiin
rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojensa poistamista, jos tietojen
käsittely tai tallennus ei ole tarpeen. Poistopyynnön jälkeen tiedot joko
poistetaan välittömästi tai ilmoitetaan perusteltu syy sille, miksi tietoja ei
voida rekisteristä poistaa.
o Rekisterin pitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu perusteltu syy tai
oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on
velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto laissa määritellyn ajan (10
vuotta). Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida
poistaa ennen määräajan umpeutumista.
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rekisteröidyllä on koska tahansa oikeus peruuttaa suostumuksensa
tietojensa käsittelyyn
rekisteröidyllä on oikeus tehdä tietosuojavaltuutetulle kantelu, mikäli
kokee, että yritys rikkoo voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä

7. Säännönmukaiset tietolähteet
Janavalo Oy:n asiakas- ja toimittaja- sekä yhteistyökumppanirekisteriin tiedot kerätään
asiakkaalta, toimittajalta tai yhteistyökumppanilta itseltään asiakassuhteen syntyessä tai
muun yhteydenoton kautta.

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin Janavalo Oy:n ulkopuolelle.
Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat
tietosuojalainsäädäntöä.
9. Käsittelyn kesto
Yrityksen tietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kun asiakkuus on voimassa.
10. Rekisteritietojen käsittelijät
Rekisteriin kerättyjä tietoja käsittelevät rekisterinpitäjä ja tämän palveluksessa olevat
työntekijät. Tietojen käsittely voidaan tarvittaessa ulkoistaa myös kolmannelle osapuolelle.
Tällöin Janavalo Oy takaa sopimusjärjestelyin, että tietoja käsitellään voimassa olevan
tietosuojalainsäädännön mukaisesti.
11. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle
Rekisterissä olevia tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
12. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi
Rekisterissä olevia tietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

